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Födde 14, döde 8, inJl. 52, utfl. 65.
som vid årsskiJtet utgjord,e
^ -Folkmängden,
964, hade under

5.46-8 em.

_

Kunna dock icko insättas förrän
oljesituationen blir en annan.
t6lt'Ys'

FatliUa ridda ro

Halmstad-Nässjö järnvägsförvaltning har beställt ett par hypermoderna snabbtåg (motorvagnar), vilka
det egentligen var järnvägsförvaltningens avsikt att insätta å linjen
Halmståd
Detta får-Udricehamn-Falköping.
emellertid anstå tilt otjösituationen blir annorlunda, enär det
under nu rådande förhåltanden icke
är möjligt att få oljeitilldelning.
HNJ beställde för något år sedan
några hypermoderna motorvagnar,
vilka det var järnvägsförvaltningens
avsikt att insätta i linjen Halmstad-

JOHN BOTVID
tiders skrattsucc6.

MODEEN

Vårkumla socken.
Födde 4, döde 1, irrtl.77, utfl. 10.
_^Folkrnångde!, soln vid årsskiftet utgjorde
189, hade under året ökats med 10 per-

soner.

,[fela pastoratets folkmängtl, som under året
ökats med 3, utgjorde vid årsskiftet 1,158

i alla

pefsonet,

ön$[A$ l{öPA

Slutarp
Höns, kalkoner,

ankor och gäss
samt

VILT uppköpes
högsta dagspris.

till

Sand6ns
Tel. Ki,nnarp

113

qn-ql-..
lav NTO höll på nyårsaftonen möte i samlband rred nyårsvaka. Tre nya medlemheviljadcs inträdc i föreningcn. Mötet
lmar
I va/ besökt av ett femtiotal. Prisutdelning
Ternplet 1923 Vinterny

I

från föregående möte hållen
"tt
De tre främsta i
rättskrivningstävlan.
idenna, blevo: 1) K.-G. Gustavsson 2 p.; 2)
frnU. fO"

lR. Gör"tt*uon 12 p.; 3) H. Göransson 21,5 p.
I Historih lämnades över det gångna året.
lMedlemsantalet, 106 st., är ungefär oför'
| ändrat från föregående årsskifte.

Direktionen för Frökintls knistielsförbund
har vid sammanträde till ordf. och
kassaförvaltare omvalt f. folkskoll.
Axel Nilssbn, Kinnarp, och tili vice
ordf. hem.-äg. E. W. Nisswandt, \rintorp, Börstig. Till ledamöter i kfistidsnämnden valdes för Kinneveds
socken nämndeman E. Gustafsson,
Kinnarp, med lärarinnan fröken
Ingegärd Andersson, Slutarp, son'l
suppl., för Vårkumla hem.-äg. O.
Gustafsson, Fröjeredsled, med arrend. G. Wård6n, btrohlg., som suppl.,
för Börstig hem.-äg. E. W. Nisswandt, Vintorp, med rnålare S. Svensson, Edhern, som suppl., samt för
Brismene socken nämndeman P. A.
Andersson, Angrimstorp, med hem.äg. A. Karlsson som suppl. *h^q!.
kommunalfulhnäktig i Kinneved.
Vid inför länsstyrelsen i Mariestad
företagen röstsammanräkning för
utseende av efterträdare i Kinneveds
sockens kommnalfullmäktige åt avgångne ledamoten pensionatinnehavaren K. Gran i Slutarp, som avflyttat från orten, har f. d. banvakten
N. Johansson, Slutarps, befunnits
vaid för gruppen "ArbetarepartietSoeialdemokraterna". Valet gäller
för tiden intill den 1 ianuari 1947.

I{y

VAR,TOFTA-SLUTARP O-5

r 3ft -4f,'
I BAITDY.
Yartofta Sportklubb mötte i' söndags
Slutar'ps IF i en vänskapsmatch i bandy på

SÖNT}ÅG
Iil. å 4ö-8 em.

Vartoftasjön, varvicl Slutarp slog Vartofta

Ilarnfiirhj.

5-0.
Spelet var till en början ganska jämnt
och vid halvtid ledde Slutarp endast med
med

1

E[,OF AI{{I[-E
OS.C,A.R LJ{JI{G
CFXHTSSIN.{ SOBBON

0, men mol slutet av matchen föllo må-

len tätt,

vilket visar att

Slutarps spelare

hade bättre kondition.

Inctrustribygge

i Kinnanp.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
har hos k. m:t tillstyrkt en ansökan
av Halmstad-Nässjö järnvägsbolag
orn tillstånd att från Landeryd-Falköping Rantens järnväg aristycka etL
område cm 1940 kvm. vid Kinnarps
station, avsett för uppförande av in-

dustribyggnad. {vfi- qf-

,o

Snobbtög p0 H NJ.

Barntillåten.

året minskats med f-ner-

soner,

sÖnnre

frm fnss#w

$rmn nwffitt

Hn sällsarnt spänningsrnättac{

svensk

fiim.

ffimä$r*n ffi, m&ffimfiffi$k
av alla slags lövirii liöPcs
AS,

$Eexd6a#Els

Sleatarp

S{ilbe}ixr,åustri
Teå" Kinnarp 45

Ulricehamn-Falköping. Enligt vad
direktören, kapten M. von Essen

meddelar, torde motorvagnarna levereras under vårens lopp, men dessvärre torde vagnarna under nu rådande förhållanden icke kunna sättas
in i trafik, enär oljetilldelning icke
kunnat erhållas. Detta är, vlsserfi-

gen beklagligt, men dir. von Essen
betonar, att man får ha förståelse
för de svårigheter, som förefinnas ifråga om flytande bränsle. Några förbättringar i trafiken på HNi sträckan Halmstad-Ulricehamn-Fa]kö-l
ping kan det därför inte bli f. n.,
qen det är järnvägsförvaltningens
förhoppning, att så snart läge! för,
bättras betr. oljan, vilket dock knappast blir förrän kriget är slut, kunna åstadkomma åtskilliga trafikförbättringar å linjen.
Enligt beräkningarna iskulle restiden ha förkortats avsevärt när dessa snabbtåg kunna börja trafikera
sträckan Halmstad-UlricehamnFalköping. Man får nu ställa denna
träga på framtiden.
Arbetslöshetsnämnden i Kinneved.
Länsstyrelsen har förordnat nämndemannen E. Gustafsson. Hassla.
Kinnarp, och handlanden E. Samuelsson, Slutarp, att under innevarande
år vara ordförande resp. suppleant
för ordförairden i Kinneveds sockens
arbetslöshetsnämnd. Till revisor resn.
revisorssuppleant har länsstyrelsen
förordnat polismannen D. Everland,
Kinnarp,' och handl. J. Karlstedt,
Kinnarp.
Ltlr'tS.

]

i

|(inneueds Riidakorsaud,
håller ord. årssamrnanträde i

6lrutS'

Slutarps smriskola måndagen den 29

jan. 1945 kl.

Kinna,rps idrottsförening

höll i söndags årsmöte under relativt god
tillslutning. De olika sektionernas rapporter utvisade, att föreningen haft ännu ett
framgångsrikt år. Närmare härom har
redan förut varit infört i denna tidning.

20.

571.

Starelsen.

Klnneveds m.

fl. soek-

Den ekonomiska sidan dryftades ingående.
Räkenskaperrra balanserade på kr. 6,Bbg;g2.
Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. Medlemsantalet var vid årets

nars Hingstförening
m. b, p. a.

slut

håller ORDINARIE ÅRSSAMMAN'
TRÄDE i Föreni,ngslokalen, Slutarp,
fredagen den 9 febr. 19+5 kl. 16.
Ärenden enligt stadgarna.
Eventuella förändringar i hingst-

kassör G. Vilgotson, sekr. Ärne Olsson,
materialförvaltare G. !.risk och klubbmästare Agne Nilsson. Styrelseseuppl. Gustav
Gustavsson och Harry Johansson. Revisorer S. Ahlkvist och Ivar Gustavsson. I de

olika sektionerna invaldes: Allmän idrottssektion Agne Nilsson, ordf., G. Frisk, Äke
Andersscn, G. Karlstedt, K.-8. Ingerhage
och K.-8. Augustsson. Jun.-sekr. Sven
Andersson, ordf., R. Göransson och Å. Tor_
stensson. Vinter-sekt. G. tr risk, ordf., Bror
Johansson och Ejdor Andersson. Gång-

N. T. 0., I(imnarp

lhål1er enskilt möte söndagen den 28

ljaq. kl. 20. Ordenssekr.

lFrisk rnedverkar. Samkvii,m.
Vatkqnpa!

I

Wi,llr,elnt,

sekt. K.-El. Augustsson, ordf., Sven Andersson, G. Frisk. Cykel-sekt. Ivar Gus-

____ry=Y.interny.

tavsson, ordf., K.-8. Ingerhage och S. Ahl-

kvist. Orienterings-sekt. Agne

Nilsdon,

ordf., Gustav Gustavsson och Sven Andersson. Till lagledare för seniorlaget valdes
Göran Andersson och för juniorlaget Ag,ne

Templet 1923 VinternY av NTO
har hållit årsmöte. Kommitl6 valdes för
möte nästa söndag, då ordenssekreterare i
V. Frisk kommer på lresök.' Av årsberät- |
telsen framgick, att verksamheten varit
tillfredsstäIlande under hela året undantagandes ett par sommarmånader. Medlemssiffran har ökat med sex och är nu 112'
Räkenskaperna balanserade på kr. 1'948:66
med en behållning av kr. 595:98. I cirkelbiblioteket finns 266 böcker' Styrelsen beI

i

Nilsson. Ombud titl"

albygdsalliansens
till Skaraborgsalliansen: Göran Ändersson, G. Vil_
F

årsmöte: G. tr'risk, Agne Nilsson,

gotson, till Västergötlands Idrottsförbund:
Göran Andersson, Agne Nilsson. !.estparkskommitt6: B. Juliusson, A. Vilgotson, fvar
Gustavsson, Arne Olsson och Gösta Gustavsson. tr'öreningen kommer i år att fira
sitt 25-årsjubileum.

viljades ansvarsfrihet.
Styrelseval för innevarande år: ordf' f,"
Svedberg (omv.), v. ordf. Sven Andersson

(nyv.), sekr. Karl-Gustav Gustavsson
{nyv.), kassör Erik Gustavsson (omv'),
studieledare R. Göransson (nyv.), ung-

SONSAG
Iil. ir. {ö-8 em.

domsledare Dagny Svensson (nyv.), scout-

ledare G. Klingståt (omv.), juniorledare

Barnförhj.

Mabel Gustavsson (nyv.), rådgivare Harry
Johansson (omv.), marskalk l{arin Anders- |
son (nyv.), vakt Gustav Johansson (omv')' |
Tilt lokaldebuterare rekommenderades en- |
hälligt den förutvarande S. Ahlkvist. R"- |
visorer: Arne Olsson, K.-E. In$erhage och |

E. Arvidsson. Referent Sven Andersson'

Ny industri vid Kinnarp. .,,
K. m:t har bifallit en ansöiran av
Halrnstad-Nässjö järnvägsbolag om
tillstånd a,tt från Landerycl-Falköping Rantens järnväg avstycira ett
områ.de om 1940 kvm. vid I{innarps
station, avsett för uptrförande av industribyggnad.

ru/t -u{f,-

i
I
!i
fi

!

En fiLn om våra dagars stridsflygare.
Fulländad i sinå djärva luftstrider.
Vältötograferad och fyild av den spänRing och ävcnfl'r man Våintirt sig.

|

!

U

Samtliga hundar inom koinmunen
torde anrnälas och skatt för de samma erläggas före den 1b februari.
Hundskatt mottages var.je måndar
kl. 9-15 samt varje fredag kl. g:
13. Under samma tider utäelas de_

klarationsblanketter. Under sönoc_h _helgdagar är expeditionen
stängd.
I(inneved den 24 januari

627

194b.

Kornmunalndrnnden.

127.

tr'öretogs val av styrelse, vilken omvaldes
över hela linjen och består av: ordf. Göran
Andersson, v. ordf. Torsten Gustavsson,

beståndet upptages tiil behaardling.
Kinneved den 22 jan. 1945.
558
Styrelsens ord,f.

I

Kinneved.

ÅRsmöTnN.

FåWmmmdm tigrmnnlm
åtol,

KINNEVED. i
ffi-yrkostämma

,. -vtf,'

i

söndags be-

att församlingens kyrkjordar skall
tmndlras på samma sätt som förut. Vidare
beslöts att kalla arkitekt för uppgörande
av programhandlingar tiil kyrkans komslöts,

mande restaurering.
Vid pastoratsstämma samma dag val- till ombud i boställsnämnden för en tid
des
av tre år kyrkvärd R. Johansson, Slutarp,

med kyrkvärd N. Johansson,

Kinnarp, som ers.

VästarP,

Frtikinds krislidsll#imnd
utdelar de nya inköpskorten å tvättmedel hos Erik Gustafsson i Hassla,
Kinnarp, måndagen den 29 jan. kl. g
och i Slutarp under expeditionstid,
i Vårkumla skola tisdagen den 30 kt.
L5-L7, i Brismene hos handl. Carl
Johansson tisdagen den 30 kl. 14-16
och för Börstig i Ekarps skola onsdagen den 31 kl. 15-17,
Personkort och talong till minderårigas tvättmedelskort skola vara
med, talong A-B.
Slutarp den 25 jan. 1945.

653

Ordf.

På många ställen voro vi tvungna
att sätta två bilar bakom plogalna
för att komma igenom de fästJ snömassorna, vilka arbetslagen på sina

håll formligen fingo trackä bort. Så
fingo vi t. ex. körå med dubbla bilar
på vägen F alköping-Mönarp-Slutarp, vilken blev klar på måndagsmidd?991, Vi hoppas vidarg få vägarna
tili Uddagården och Smeby klaia till
måndagskvällen. Åslebygden har
fått lägga sina förbindelsäi med Falköping över Torbjörntorp. öyer huvud har snösituationen ej varit så
svår åt Skövde och Dala, men så har"
som sagt, arbetet varit desto värre
på andra håll. sluter vår sagesman
och återgår till dirigeringen av sina plogbil4f. _
Halmstadsbanan var mer eller
mindre blockerad, och man måste
där sätta in ånglok i stället för rälsbussarna under lördagen, En del
förseningar uppstodo trots detta, och
både förmiddags- och eftermiddagstågen med anslutning till norgående
snälltåget här, voro försenade och
fingo ej anslutning. I båda fallen
rörde sig-förseningen om c:a 50 mi2oA- luter.
(&( au 4.h'L@C)

L

I

|
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golgAf.
Kinneveds Sltrl-avil.
24
hade den
ian. årsrnöte' Sfyrelse-' revisions- och tävlingsberättetse upplästes och

Byggnadstillståntl sökt för ny folkslroia i Hinnarp. rlx'-r1s'

Iioikskolestyrelsen i Kinneveds
skoldistrikt har hos arbetsmarknadskommissionen sökt byggnadstillstånd
styrelsen beviljades ansvarsfrihet' Av styför att bygga folkskola med uthusmedlemsanatt
framgick,
relseberättelsen
talet under året ökats med 12 och utgjorde byggnad i Kinnarp för 182,170 kr.
vid årsskiftet 100. Sex praktiska tävlingar med cn arbetsstyrka på 33 man.
har hållits med sammanlagt 56 deltagare'
TilI styrelse för 1945 valdes: ordf' Ä'
Olsson, v. ordf. H. Iiäi16n, sekr' Kerstin
Gustafsson, v' sekr. Aiice Gustafssin' kassör K.-G. Gustavsson: ers' B' Kjellander
och A. Johansson. F'evisorer R" Göransson
och K.-E. Eriksson. Att jämte ordf' representera vid årets distriktsstämma valdes
K.-G. Gustafsson och H' Käll6n' Till styrelseledamot i BF utsågs B' Itjettander och

i SLKF Kerstin Gustafsson'
Efter förhandlingarna följde en stunds

samkväm samt förrättades prisutdelning
för det gångna årets tävlingar' Prislistan
hade följande utseende:
Deklamation: 1) Margot Eriksson 42 p''
SLKF:s hpr.; 2) A. Olsson 36 p', Claussons
hpr.; 3) B. Kjellander 35 p'; ömans hpr';
4) L. Bertiisson 33 p., Samuelssons hpr'

Rotfruktsgallring: 1) R' Göransson 81 p'
H. Kä1I6n 76,5

SI-rU:s diplom;2)
ta andelsmejeris hpr.

p'' Vartof-

Kinneveds Riida Korsavdelning
höll i måndags sitt första årssammanträde.
Styrelsens och revisorernas berättelser föreclrogos och ansvarsfrihet beviljades. Av

verksamhetsberättelsen framgick, att medlemsantalet under året varit 105, att 35
barn erhållit tandvård för en samrnanlagd

kr. Av denna summa har
Kors bidragit med 100 kr'
Röda
Falköpings
kostnad av 1,031

och Kinneveds skolkassa har anslagit 225
kr., medan avdelningen svarat för återsto-

den. Räkenskaperna ha balanserat på kr.
1.228:26.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av fru Rut Larsson, ordf', lärarinnan
Anna Sandin, sekr., köpman E. Sand6n'
kassör, samt lärarinnan Ingegerd Anderssen och kantor H. Josefsson. Revisorer

blevo köpman G. Sandin och fru Ingrid
Nilsson. U t't{.S'

Körning av hästar: 1) B' Nilsson 85 p''
SLU:s diplom; 2) Alice Gustafsson 82'5 p''
RLF:s hpr.; 3) R' Söderberg 80 p', Studiecirkelns hpr.; 4) G. Johansson 79'5 p', SLU-

anordnar i morgon pröv för skidlöparmärkena. För manliga och kvinnliga skid-

löparrnärkene (3 resp. 2 mil, lägsta ålder
fS ar i år) start vicl NTOlokalen kl' 9' För
ungdomens skidlöparmärke (2,5, 5 och 10
k;., 11 t. o. m. 2o är i är), milmärket
(lägst 17 år) såmt riksskidmärket (10 km''
tagst fZ år) sker start vid Västarp kl' 13'30'
Templet 1923 Vintcrny
hö11

i

Kl.

ningstäviingar t.ill hretsmötet i Hjo cien 11
rnars i sång, musik och deklarnation. T'ävlingarna fick cn god tillslutning. Det var
dock synd, att inte mer än ett flzrtiotal
medlemmar voro närvarancl-e,

i den fascincrande fdrg-

sik: 1) Hjördis Gustavsson och B. Johans:
son 4 p. 3) FI. Silvandci' 3,5 p. Deklamation: 1) Sven Andersson 4,5 p. 2) l'. Svedberg 4 p.
Älia de tävlande

En ung, kalvfärdig, reahtionsfri

tn. b.

Aft STffi
8:de året, dräktigt,,ett sto i 3:dje
och ett i 2:dra året till saiu. Gustaf
Johunssott, Krolostorp, $l,uturp. 816

i

med
755

tr}. a.

håIICT ORDINARIE ÄRSSAMMANTRÄDE i F öreni,ngslokalen, Slutarp,
fredagen d,en 9 febr. Xgl!5 kl. 1-6.
Ärenden enligt stadgarna.
Eventuella förändringar i hingst-

beståndet upptages till behandling.
Kinneved den 22 jan. 1945.

558

och flygfilmen

senmilaskogarnas land.

KEllmellede m, fl,, $oCIknnrs Himgstföremlmg

Stgrelsens ordf.

fick hjärtliga

applåder,

men kvällens största pubiikfavoriter blev
dra,gspelsduon

B.

Johansson och

tlz-w,

H"

Sil-

ÅRSMöTEN.
tl+'t{s"

Eh film om de djärva mdn som i
bräckliga {iygrnaskiner fr'akta gods och
passagerare mellan sarnhällena i tu-

81,5 p., Btr':s hPr.

av järn

tävlingen

De bästa resultaten btrevo: Sång: 1) tsrita
Wilgoison 4,5 p. 2J R. Göransson 4 p. Mu-

5.45.8 em.

BREI{DA MARSHAI,L

kunskapsprov: 1) A. Olsson 39 p'' Vilgotssons hpr.; 2) K.-G' Gustafsson 37 p''
åand6ns hpr., 3) K.-E' Eriksson 35 p''
SlU-flickornas hpr.
Fortokotltävian: 1) K.-G. Gustafsson 89
p., SLU:s diplom; 2) I{erstin Gustafsson

stiftstot. Tel. 96 Ki'nnarP.

ty

blev vcrkligen hörvärd. Ilöreningen sytrcs
ha fått en hel del goda förmågor, som det
gäller att ta vara på.

JAMES CÄ.GI{EY

föreningens hPr.

VERKSVANDRING

Kinnarp

SÖNDAG

Exteriörbedörnning: 1) H' Käil6n 61 p''
SLU:s diplomi 2) B. Värd6n 60 p', Hingst-

stor och kraftig, eller en KVIGA'
kalvfärdig i maj, röd. och vit, till
salu, sai'It en stående TRÖSK-

i

sönclas mötc, vatvicl hölls uttag-

pojkarnas hPr.

K#,

\h,-qs'

IiINNAR,PS IF

Kinneveds Fruktodlarcförenin0
har årsnnöte tisdasen den 13 febr.
kl. 19,30 ä kafö Kinneltall, Kinnarp.
Frukttråd l<ommer att utlottas bland
de närvarande medlemmarna.
Nya mecltcmmar hälsas välkomna.
1031

Stryel,sen,

SluårPs IF
har hål1it årsmöte. Av styrelsens berättelse
framgår, att medlemsantaiet varit 54 st. Man
har under det gångna året kunnat ffta 25årsjubileum. Därvid erhöli föreniirgen jämte

ett flertal medlemmar Västergötlands Fotbollsförbunds och Västergötlands Idrottsförbunds diplom. Hrr E. Sand6n och S. Setterberg fingo dessutom Västergötlands Fottrollsför'bunds förtjänsttecken i silver.
Ett flertal vänskapsmatcher i' fotboll har
bl. , a. mot "Göteborgs sl,ocknade
stjärnor". Pojklaget har varit i livlig verkspelats,
samhet.

Kassan

har under året balanserat på kr.

7,453:27.

Til1 ordförande efter E. Sand6n, som på
grund, av bristande tid avsade sig återval,
valdes S. ,A.hlqvist. Övriga styrelseledamöter blevo: Sekr. G. Gustavsson (nyv.), kassör B. Samueisson (omv.), v. ordf, L. C.'usstavsson (nyv.) och v. sekr. B. Kjellander
(nyv.) med 01of Nilsson och John Carl6n
som ers.

Revisorer

blevo: E. Sand6n och G. JoM. Rutman och L. Thorsson

hansson med
som ers.

Fotbollssektion: J. Car16n, M. Rutman och
B. Juliusson.
Mötet avslutades med att S. Ählqvist tackade den avgåenc1e ordf. E. Sand6n, vilken
innehaft derma post i 11 år, för det arbete
han nedtragt

till

föreningens bästa.

,.,. .:

"

bb,

lffi ffie#w trCffiffis#bsd
":
wy

M

Kinneveds hingstfiirening

höIl årsmöte i Slutarp i fredags. Stämman frafnhöll, att fjolårets höga .topppriser under fjotåret i realiteten ledde till
en extra beskattning av jordblukarna ge'
nom härav starkt ökade språngavgifter,
sor4 via hingsuppfödarna slutligen hamna
i finansminister Wigfors' rymliga fickor.
Styrelse- och revisionsberättelse föredrogs och styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning'
Till styrelseledamöter för två år omvaldes hemmansägare N. Larsson, Klockareg.,
Brismene, godsäg. E. F ransson, Risholmen,
Luttra, och nämndeman A. Johansson, Skomakareg., Göteve. Kvarstående från föregående är åro:. Kommunalordf' E. Johansson, Alarp, ordf., hemmansäg. T. Andersson, Backg., kassör, hemmansäg. V. Jo-

anordras i FÖRtrIIII{GSLOKALEN, SLUTÄP'I'
till förmiLn foi skoltei;clvårci i Kinncved onsda'gen
den 14 februar'i 1945 hl. 7,30 em'
FÖIfEDnACl aa kyrkoherde 0urt it n'tlct'ssln, SantlTt'tno,
T'ilnt fir eu isni,ng, I(ör s ån g, Ka {fr:s era erin g. I'aket anldion
Ilaket emottagas t:r,clisamt.

Intriidc 1: -

Ifuntntittcraclc.

r. l',r ln åO ö ro

lr ,t
nrr

Kinneved

Sö}i,DAG
Kl.

Samtliga hundar inom kommunen
torde anmälas och skatt för de samma erläggas före den 15 februari.
Hundskatt mottages varje måndag
kl. 9-15 samt varje fredag kt. 913. Under samma tider utdelas de-

ERBOE. FLYN'I{

ffiffi

klarationsblanketter. Under sönoch helgdagar är expeditionen

i

hansson, Siggag., sekr., och arr. T. Gustavsson, Prästbolet, med godsäg. T. Eliasson'
Gropag., Luttra, och hemmansäg. A' Fred-

suc-e6filmen

trFffiffi ffffiffiM

riksson, Ledsg., som ers. Revisorer: Nämn-

sK&WL&ffiffi& pÅ

stängd.

En av de största äventyrsfilmer

Kinneved den 24 januari 1945.

1067

ö {ö-8 cm.

Barnflirbj.

deman E. Gustafsson, Hassla,

som

rr/t--.1{,

någonsin gjctts.

Kinneveds StKF-avd. .
har hållit årsmöte. Till styrelse för det
nya året valdes Elly Wikström, ordf., Margit Ändersson, v. ordf., Vendela Johansson,
sekr., Stina Johansson, v. sekr.,'Ester Jo-

KommunalniinLnden.

fan6r

kalvfår'dig 7 mars tili salu.
Tel. 91, Kitznarp.
1055

$lutarP'
I

Em,treprrem,ad
IIärmed infordras anbud å restaureringsarbeten å Sörbv skola i Kinneveds kommun, Arbetet omfattar viss
tilibyggnad samt införande av värmeoch sanitetsanläggning samt rnålning.
Ritningar och arbetsbeskrivning
finnes tillgängliga lros nämndemannen Erih" ()u"stifssin, Kinnarlt. Anbuden skola vara Folkskolestvrelsen
tillhanda senast den 17 mars t945.

och äro bindande t. o. m. den 28
mars 1945. Arbetet skall vara färdigt senast den 15 aug. 1945. Fri
prövningsrätt förbehålles.
Kinnarp den 1? februari 1945.
Fotrkskolestyrelsen.

1278

sönnec
I{1. 5.46-8 em.

Barntillåten.

KAJAN T{JELM,

BRI!'T HAGMAN,.
JOIII{ BOTVID

i

Kmjam

succ6n

fiar liNN'sjtiss

Det hjärltriga skrattets muntnf upptågsfilm.

$åUstock

CI6h
åv'ltlörk.köPes.
A.-8. Slutarps Möholind'ustrii

En kviga,

Kinneveds
hade årsmöte

hansson, kassör. Ers. blevo: Edla Abrahamsson, Valborg Clausson och Greta Samuelsson,

Tel,. KinnarP 45,

fruktodlareförening
I

i tisdags under ganska stor

I

tillslutning av medlemmar. Revisionsberät-

|

telsen föredrogs och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelse för 1945 omvaldes J.
Karlsson, ordf., G. Karlgren, v. ordf., Sigurd Johansson, sekr., O. östberg, v. sekr.,
A. Flor6n, skattm. och O. Dahlstrand, v.
skattm. Även revisorerna omvaldes.
Av den föredragna årsrapporten framgick bl. a., att besprutning förra året icke
kunde verkstäIlas till belåtenhet på grund
av att trädskötaren blev inkallad till militärtjärrst då besprutningen skulle börja.
Vad beträffar fruktskörden, ansågs denna
som medelmåttig,

|
I

damöte, under den

etc.

Åffärsöverlåtelse. hrlL.q€'
Lägenhetsägaren, chaufför John
Karlstedt, Kinnarp, har till hr David
Starc, Stocl<holm, försålt sina båda
bilar med trafikrättigheter att tillträd.as den 14 mars för en köpesumrna av 23,000:- kr.
Hr Stare har förut innehaft bi1trafikrättighet i Uppsala.

titlstånd att fä anordna lotteri på två
fruktträd. Sekr. fick i uppdrag att ordna
med ett föredrag av trädgårdskonsulent A.
Hiilphers. tT/z--.tf,.

C. hänförd lastbit,

I
I

-l'1grs.ena däck icke jämlikt gällande före_ j
r | 1fr1lt9r...varit. försett med brännstämpel
.''fböterä
l]'l: K.'l jämte tre kronor. Det blev 10 dals_ |

J

I

"

propagandavecka'

Sl.KF-distriktet anordnar fr. den 23 febr.
t. o. m. 3 mars. Programmet blir då bI. a'
föredrag, filmen "Vi på Vallberga", sång

Vid sammanträdet bortlottades tre frukt-

Trafikförseelser. ftlz'\9'
f
En person i Slutarp stod till svars för att
I
'l han
brukat en till klass

Revisorer: Märta Vilhelmsson och Valborg Clausson samt distriktsombud utom
ordf., Margit Andersson.
Medlemsantalet har ökat med 10 och är
nu 26. En klädvårdskurs och en hemserve'
rir.rgskurs ha varit anordnade under åreL.
Vid årsmötets förhandlingar beslöts att
bilda en studiecirkel rned "Hemvård" på
programmet. Beslutades även att nästa
möte skuile anordnas såsom'ett propagan-

träd, vilka tillföllo O. östberg, J. Alv6n och
G. Karlgren.
Mötet beslöt, att föreningen skall söka

kx.

hem-

mansäg. G. Eril<sson, Hallag., och kommunalordf. O. Göblind, Götene, som ers'

I

50,000

kro-hirrgst

Kl.

Kinneoed,s B. F suud. li
I

5,46-8 em.

håller ÅRSMöTE hos Linnar

Barnfiirbi.

al"-ts,
rHt

febr. kl.

1366

19.

I

Styrelsen.

I

GUST

%
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l
fr#+*ui++:i+ffiffi
l*fltHä"'Lff#;'[TTt"':Xlii.ä:",l]
HingstpremierihgarrraiSkara|'l!,%-lliI:lliiilitl::..:i'lil[biIeumsfest.NTo-lokalenvarfuIlsattdä
avsIutade.|f-.%.i#:i:i*llE+.[[föreninsensordförande,GöranAndersson,
hälsade väIkommen.

Dessförinnan hade de

|I
[ lnärvarandeförsattsidenrättajubileums- -^,fA HIS;ffii. ffi
Flerahirrgstaffärer.|ll*M#ffiiig,iffi'.'I|.ia*"i"|""genomnågramusikstycken,
FörutomattFa}ebergså.ltettan|illffi$u't.ffiffi||rramrordaavenvälspelandetrio.
--

il

iffi

lJx?äirJå'!i'älä'iå,:liä-Jtr$?l#'ql
färer att notera :
I ll

'ryvffi

trR rDorF taHR ' DÄGMAR
ll
c.- r,ieanärg, a"rrå:"1,"_ä4q:*å lll ffid;ffi#t;il
ElEr PETEeHoGluilD r: aucESrocl,u]lD
Falebergs stuteri har

till

EBBESET

goasag. i

uur*.;iro. iå", tti".art'ry"ua"irgl;lI

|| l""Iå,i".1"Tä".1$':å""^å""'"T:l"T J:il
lrcireningen. Han meddetade därvid, att föreningens förutvarande mångårige ordföran-

de, John Karlstedt, blivit utsedd
loersororörande, vilket l:ekräftades

^Tå:å[äT II
Juristförejbekantgjortpris.|k__|::*]3.T"?l|etay.ettförändamåletfär- I lff*1åli.'l'XT;i,Llif
.tilt _tu. I u,*iooou
_ Farebergs islyteri n11
Bengtsson, F räntorp, ulricehamn'

-iiriu**r*,i*

till

he-

genom

;åTtr#triff;

I hötl i söndags prov för samiliga sr<io- | itiu rotS'"od" medtemmar: E10f Nilsson, Sven
|I märken, varvid brand annat roriJnae re- l, lr<arrstedt, Gunnar Kjeil6n, Göran Karistedt,
tus'
sultat uppnåddes.
l'lcustar Augustsson, rvar Gustafsson och
T. Jonsson,F."ugluP, Lekåsa,araf l
ungdorasmärket. Brons: sigvard
witgotson. Etof Nilsson dubbades
""-l | lcunnar
för 20,000 kr. förså-lt treåringen Per-| dersson, 1g,44. R. Boman 13,4?. s. Fredtilt heclersledamot.
l.r-tioigt
to till Bjärke härads hingstförening' I riksson, 14,00, Gunde Johansson, 1"a,1"7, Lars | | sekreteraren i västersö'ands' rdrottsKoberg.
I Johansson 14,2?.
I lrtirnuno, Cart M. Äsplund, Falköping, hyiA. JohanSson, Söiltorp, Vedum, I Sitver: E. Kjelldn 24,59, A.. Andersson I lruae därefter den jubiteranae rör'eningen I
ett anförande och överlämnade distriktsförhar fftir 15,500 kr. försålt treåringen | 25,38, Ä. Torstensson 26,32.
48Evondtill Grästorpsortens hingst-l CuiO: R. Grahn 52,33, Eldor Anderssonl lbundets förtjänstdiptom titl John Karlstedt
i och Göran Andersson.
I 5422, R' G_ttt-ttt""o: un:!'' ..
förening.
'
- :
Stora märket, 3 mil. silver: G. Alv6n II Oärpå framträdde Siutarps IF:s
för 25,000 kr' försålt treåringen Jus-

--o'

,

ordfö-

I

2,40,52.

lrande, Sten Ahiqvist, som

i ett trevligt

an-

l{inneyeds Skyttelöreninu |,.n;i:Jiåä.ffi Tä. ää":"ffåi:il I låffin#T"'ff'XX"",,ffiä1"ä;m:
rred 49,35. Äldste deltagaren var 48:årige

har årsmöte torsdagen den 1 marsl
I lrr:s miniatyrstandar.
kl. 19,30 å Kafe Kinnehali, Kinnarp. xetse Grahn, som utan :tö1I". anstränS- | | Programmet fortsatte med att en mansI

Styre|'sen,|:::f,::'.:'j-Yl13';:::.1'j:T?:"::-||*i.":':,,^"'.lg
-'r'"---- '
kerligen gjorde den båista prestationen.
klubbvisa, som mottogÅ med livligt

Mecl anledning

I Undrar viiken 48:åring, som kan ta uppllfUaU.
I ltattaa
kampen med Grahn i skidspåret, så tatt | | Så var det Göran Anderssons tur igen.
och starkt som han åker' z'llZ-'tS'
Itl lffan föredrog en av honom författad histoI
' lrik över Kinnarps rF.:s verksamhet under

av

||innarusldrotts|öreniilgs||-|ff":*:m,1Tl;åT,i,l,f,äi?äiil'11i.
Z5-årsiuhileum | $jn:"lp.t.JF har
U*=*fqatxa:p
auditoriet
inbjudes härmed arl;;*"*
zs-årsjubilerat.
I
ll;åiffiäx1:,'f;,1'"""u"
"*l |
-_förutvarande medlemmar med_damerl
erter
var
att
il'l-"g-:-,:l*
"*t-,vc.
zvf2''uts'

|

till

en enkel test

hade

detta

i oiaä""i"t"l""rl

man redo

ll";;;;;;-t"Jtrtä'u"kade

bänka sig
karreborden,

$4narp'söndagonden25febr.k1.||ffi-l|ochtioenförsvannfort-enligtreferen19,30(precis)'|lffi||tensmeningaIltförfort-underdetatt

|tffi|lstämningenförhöjdesdelsgenommusik,
dels genom vacker sång av en damkvartett
Ny kommunalfullmäktig i Kinneved.| |
im
ila"r""s"oo* s";."""*t avsiungande av

Vidinförlänsstyrelsenföretagen||W1|tvenneförkväl1enförfattadebordsvisor.
röstsammanräknirrgförutseendeav||ffi|stuttigenvisadesettstortanta1ljusbiI-

"ii"*t"aa""uiKinnevedssockens||ffi.ffi|der,framstä11daavfotografier,somtagits
kommunalfut1mäktigeåtf.d.!ul-l|ffi|vido1ika-tiilfällenunderföreningensverk'åiilå"N'tanael,S|utarp,somerhål-||.ffil|:i*h:t.DetvaråtskilIigahändelser,som
h|entledigandefränuppdraget,har||ffil|1u-]u'.l?":.::."d"".."y,och^denoinvigde
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Kinnar'ps. ttt':S
Äxnna,r'ps
IF:s ord,f
Ord,I.
.
Cöran
Göran

And,ersson.

l

dersso/r, Naglarp, måndagen den 261
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€tler At

An-

liil"*';''iä""?il';,Tål;i1""'",:3':ifi:
önskan om ett fortsatt framgångsrikt arro" bysdens
bygdens
idrott.
idrott.
lbete för
lu"t"
-|
_1t___
:_

I

I
|

Nar Julius Karlsson yqr
Ki n nq

r

ps id roffssf iörno.
r/e-rs.

Hr Andersson gav i fortsältningen en rad
glimtar från föreni.ngens tävlinsiverksam_
het och de framgånger, Kinnaipspojkarna
vurnit på olika hå11. Friidrotten blörnstrade
och en rad vackra framgånger noterades
men sämre gick det med fotbollen. 1942
-skedde en uppdelning
av idrotten inom
socknen: Siutarp övertog fotbollen och Kin_i
narp friidrotten, orientering, skidsport och
gång. Och i fortsättningen av historiken
blev det en ytterligare redogörelse, för de
resultat som nåtts och de segrar som vun_

nits.

Några glimtar ur Kinnarp$ lF:s 25.åriga titlvaro.

*

f

samband med historiken kan det vara
av intresse att se, vilka bästa resultaten
klubbmedlemmarna nått:

Vid Kinnarps IF':s 25-års jubileum I söndags gav ordf., Göran Andersson, i en
historik några glimtar av föreningens 2båriga historia.
Hr Andersson nämnde inledningsvis, att
föreningen egentligen icke fyller 2=5 är L är,
såsom i inbjudan gjorts gällande, eftersom
föreningen lär ha bildats redan 1919. Saken
är emellertid den, att de första tillgängliga

700 m.: H. Arvidsson 11,b, B. Torstensson
11,5, A. Frisk 11,8.

200 nx.:

B.

Torstensson 24,I,

A,

Ols-

son 25,1.
400 m.: R. Torstensson b2,1, G. Alexan-

dersson 54,8, H. Arvitlsson 55.2.
!!0 m.: G" Alexandersson 2,00,6, B. Torstensson 2,06,2.

protokollen härröra sig från 1920, nåirmare
bestämt den 22 februari, då stadgar antogos och beslut fattades om vilka idrottsgrenar, man skulle ta upp på programmet.
Vissheten om att föreningen bildats tidigare har stärkts av, att i kassaboken för
1920 införts en kassabehållning på något
över 238 kr. Bildandet har med all säkerhet
skett en sommarkväll 1919 sedan några
pojkar varit vid Stommen i Vårkumla och
sparkat boll och efteråt samlades till ',kon-

F

7000 n'r.: G. Alexandersson 2,45,
risk 2.46.2.

F

risk

7500. m.: G.
4,15.

G.

Alexandersson 4,06,4 min., G.

3000 m,.: G, tr'risk 9,11, G. Alexandersson 9.14,8.
5000 m.: G. Frisk 16,27,6.
10000 nx.: G. l'risk 34,03.
Ld,ngd,: Elof Nilsson 6,64 rn., B. Torstens-

stituerande" möte vid Karlstedts. i.öreningens förste ordförande var Gustav Karl-

son 6,3?.

stedt,

Hö

När Julius Karlsson var

Jutrius Karl,sson.

cykelstjärna.

jd,: Elof. Nilsson 7,72,I. Halleskog 1,71,

L. Borgtin 1,70.
Stou.' G. Wegotson 3,36 m., Elof Nils-

ningar, ägde dessa rum på landsvägen mäd son 3,25.
Någon som helst idrottsverksamhet före- start och mål på vägen utanför Kinnarps
Tresteg: EIof Nilsson 13,35, G. Alexan-

kom icke före 1919 om man undantar en
del cykeltävlingar, som höllos i samband
med skyttefester några år omkring 191015'. Julius Karlsson var den tidens ,,stjärna',
i Kinnarp. Han segrade i alla cykeltävlingar, i vilka han deltog
i Kinnarp,
- fI. platser Odens* och
berg, Jäla, Brismene m.
hans sämsta placering var en tredje plats

station med vändpunkt vid Mossagården. dersson 11,80.
Någon som helst träning förekom inte, och
KuIa: H. Ar"vidsson 13,6? m., G. Arvidsman stäIlde upp som man gick och stod.
son 13,14,
Intresset tycktes ha svalnat en tid, och
Di,skws: f. Halleskog 40,70 m., EIof NiIs1925 fick Slutarp övertaga den utmärkta
plan, man med så mycket svett och möda son 40.68, G. Arvidsson 39,23.
Spjwt: F"lof Nilsson 53,39 m., A. Frisk
åstadkommit. fntresset kom emellertid åter

redan påföljande år, och man började på en
punktering. Han ny plan, vilken låg på en ängsmark utmed
åkte på en liten lätt amerikansk cyköI, som vägen Kinnarp station
Krokstorp och
han köpt av Sven Andersson i Klockare- ägdes av Karl Karlstedt. Denna
nya idrottsgården. Tävlingssträckorna höllo sig på plats blev emellertid aldrig till belåtenhet,
den tiden mellan 7 och 10 km. och män och sedan man 1932 lämnat den, ambuleställde upp som man gick i kavaj och hela rade man under tre år framåt mellan olika
den vanliga klädutrustningen. Vid en täv- planer
vartill förhyrdes lämpliga åkrar.
ling i Odensberg hade fem tr'alköpingscyk- Så småningom
inköpte man å Hassla Väslister beslutat sig för att "trycka Julle i tergården ett jordområde, som sedan blev
skorna"
därav vart intet. Julius föreningens hemvist några år framåt.
Karlsson kunde t. o. m. kosta på sig att
åka i måI med armarna i kors. vilket stor1934 var ett klang. och
Iigen imponerade på åskådarna.
jubelår.
Föreningens initiativtagare torde ha varit Einar Gustafsson
f. ö. den ende, som Cykelsporten började vinna terräng igen,
på den tiden hade fotbollsskor
och spikskor. och man kan nog säga, att den satt i högsätet 1933. Detta år började man emellertid
på allvar ägna sig åt fri-idrotten, och den
Dragkamp på itlrotts17 sept. utkämpades i Grolanda den första
ldubbmatchen i fri idrott på Falbygden.
programmet.
Kinnarp segrade med 78-77. Det var vid
Styrelsen fick vid sammantråde 1920. då detta tillfäIle
K. G. Johansson första gånAnders Karlstedt valts till ordförande, i gen
lejonklon och kastade diskus
uppdrag att ordna med fotbollsplan, och 34,86visade
m. Det kan ju i detta sammanhang
på föreningens program skulle, enligt provara värt att nämna, att det var vid detta
tokollet, upptagas fotbollssparkning,

51,00.

i Brismene sedan han fått

hopp-

ning, löpning, cykel, kulstötning, diskuskastning, spjutkastning, gymnastik och
dragkamp. Föreningen hade åtskilliga intresserade medlemmar, som arbetade för
fullt med den nya planen. Man sparkade
boll till omkring kl. 11 på kväItarna och
sedan röjde man träd och buskar, bröt sten
och planerade.till fram emot kl. 72-L p&
nåtten. Resultatet av allt detta arbete blev
den idrottsplats, som numera äges av Slu-

tarps idrottspla,tsförening..
Kinnarps IF ägnade sig på den tiden
mest åt fotbollen, och flera matcher spelades mot "nabo"-lag. övriga idrottsgrenar
bestod.os ett mera sporadiskt intresse, och
när man någon gång t. ex. anordnade löp-

tillfälle sorn tanken på ett
Idrottsförbund första
diskuterades.

Nils Svensson 43,54 m.

Strtigga:

Tdkt: Nils Svensson, 13,03 m.
Mö,sterskapstecknens förd'elnin,g: Kinnarps Il'41, Stenstorp IF 20, Broddetorps
G o. IF 15.
I nd,i,ui,iluel'I' f ör d'elnin g : Elof Nilsson, Kinnarp, 13, Allan Svensson, Stenstorp, 12,
Evert Classon, Stenstorp, 8, Gunnar WiIgotsson, Kinnarp,
Lagsegra,re

8.

i FM fri idrott.

1934: Kinnarps lF 48 Poäng'
1935: StenstorPs ,, 65
1936: Kinnarps ,, 75

1937:
1938:
1939:
1940:

,,

rto'iy

L94l: Kinnarps

a942:
1943:

1944:
S

amman'la

g

d

Porin

g

summa :

749 poäng, Stenstorps IF 284
gången väcktes och poäng, Broddetorps G o. IF 268r/z poäng.
F"albygdens

1934 blev Kinnarps dittills framgångsri\astq år, icke minst ifråga om fotbollen.
Kinnarfo vann då Skara-ÄIvsborgs pokalserie så överlägset, att samtliga övriga lag
kommo på minusmålkvot med undantag för
Äsarp, som hade 16-16. För fri-idrotten
blev !'albygdsmästerskapen säsongens

Kinnarps

IF

Lagsegrare, ( standaret )
1941: KinnarPs IF 27 Poäng.
i

I
I
I

höjdpunkt med dubbelsegrar i stavhopp och I
löpning 400 m. Kinnarp segrade om mäs- |
sterskapspokalen med 48 poäng före Brod- |
detorp och Grolanda, som hade 44, och i
Stenstorp, Gökhem och Slutarp.
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BYGDEGÄnnnlg, SLUTARP lörd. d. B mars kt. 8 em.
,ITTIIVfr, ROXYBIOGRAF'EN lördagen den 3 mars kt.
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ÅRET.s sKRATTFEET.

kr, för

cil,d,re,

Kinneveds Skytteförening lb:nE'
hade årsmöte i torsdags. Styrelse- och
revisionsberättelser upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Förenin-

gens räkenskaper

på 659:50. Äv
bl. a., att medlemsantalet under året varit 75, vilket in-

t/3 -ns'
Kinneveds BF-avd.
höIl i måndags årsmöte hos Linnar An- |
dersson, Naglarp. Revisions'berättelsen fö-[
red:rogs och godkändes och ansvarsf,rihet
beviljades styrelsen.
I

TiIl styrelse valdes O. Kjellander, Mossag., ordf., H. Vikström, Hallag., v. ordf.,
Elias Johansson, F'röje, sekr., V. Olsson,
Alarp, v. sekr., oeh Ragnar Gustafsson,
Siggag., kassör.
Revisorer blevo D. Abrahamsson, Krokstorp, och Sanfrid Nilsson, KoJarp. TilI roteombud valdes O. Kjellander, Mossag., H.

Vikström, Hållåg., H. Trygg, Lilleg., Ra,gnar Gustafsson, Siggag., Ililmer Andersson, österg., Arvicl Andel'sson, Halsarp,

V,

Olsson,

Alarp, Ellias Johansson, Eröje, och Birger
Andersson, Itröga Gärdet. Till ombud vid
distriktsstämmor valdes O. Kjellander, H.
Vikströrn och D. Abrahamsson.
Årsavgiften betalades av samtliga medIemmar vid mötet med 5 kr. Lägsta avgiften är elj€st beslutad tiU 4 kr. Mötet var
besökt.

nebär en minskning med 10. tr'öreningen har
68 anslagsberättigade medlemmar. Antalet
protokollförda losSade skott uppgick till
6.794, I Stockholms-Tidningens riksskyttetävling var föreningen representerad med
flera grupper, vayav en med 417 poäng fick
en hedcrsam placering.
Vid årsmötet beslöts bl. a., att icke utdela
fria träningsskott men bestämdes att de
skyttar, som deltaga i tr'albygdens fältskyttekrets' båda tävlingar, samt de 3:de klass
skyttar, som tävla i standafskjutningen,

skola erhålla fria skott. Bestämdes att två

fältskjutningar skola hållas och styrelsen

fick i uppdrag att ordna dessa och bestämma tid. Ärsavgiften fastställdes tlll 2 kr,
och för rekrytklassen till 1 kr. Till ombud
vid Falbygdens fältskyttekrets' årsmöte utsågs hrr A. Bornan och J. Karlstedt och vid
förbundsmötet i Skara hr A. Boman,
TilI ordförande omvaldes hr J. Karlstedt.
De i tur avgående styrelseledamöterna L.
I{ermansson och Ä. Boman omvaldes. Kvarstående äro R. Fredriksson och Georg Johansson. Ers. blevo Gustav Johansson och
Erik Gustavsson. Till revisorer utsågos G.
Karlgren och Arvid Ändersson med E. Arvidsson och G. Vilgotsson som ers.
Vid konstituerande sammanträde utsågs

till v. ordf. G. Johansson. sekr. A. Boman.
v. sekr. R. Fredriksson och kassör L. Hermansson.

En valiack

till salu.
Lilleg.,

Tage

Sl,utaryt,

Larsson, Hudene,
i694

I(inneueds $kyllsföro|lil|g
anor.dnar

FÄ!.TSKJUTNING
vid Antorp söndagen den 11 mars

SLATARP

FryFF

Höms, kaEftoller saffEt uift
uppl<öpes

tiil

högsta dagspris.

sd Npgrus
T€,1.

kt. 13.
Allmänheten varnas att beträda
terrängen sydost Axtorp under den
tid skjutningen pågår
1804

Styrelsen.

$i,nnar1t 773

I{olrsulent A, H[ilBlians

En 15-16rårs

YNGtING

får anställning å jordbruk.
till H. Moberg, Ki,nnarp.

t[v-as'

för år 1944 redovisar På inkomstsidan behållning från 1943 7,370:27
kr., bidrag från Kinneved 2,205:80
kr., från Vårkumla 395:93 kr., från
Börstig 786:29 kr. och från Brismene 519:68 kr. I statsbidrag t,at et'
hållits 7,419:55 kr. och räntorna ha
uppgått till 42:96 kr. På utgiftssidan återfinnes löner och arvoden
4,220:40 kr., dagtraktamente och reseersättningar 284:80 kr., hYror
150:- kr., skrivmateriell 64:08 kr.,
annonser 83:20 kr., utgifter för direktionen 120:98 kr. samt en behållning tilI 1945 pr 1,817:02 kr.

årsredogörelsen framgick

N. T. O.

And.ersson, Naglarp,

ha balanserat på kr.

3.457:32 med en behållning

50 öre för barn.

1540

talrikt

iREVYN
med MAV Lööw,

rrD!

hålles tokal Tinterny, KINNARP,
lörd, den 3 mars kl. 8 em. FöredraÅ
av folkskoliärare A. Nilsson, Vår-kumla. Musik, sång, sketcher, kaffeservering. Gåvor mottagas tacksamt.

Linnar

23

HENRY LINDBLOM. BUDDY LÄNGTON m. fl.

an1.

7:-

skaper

JOHN BOTVID

$Ylut(il0il
i

Intrrid,e

Frökintls Kristitlsförbunds räken-

Hänv.
7643

håIIET FöREDRAG med ljusbilder i
-skola, Kinnarp, onsdaRossbackens
gen clen 7 mars kl. 19.30.
17b2
Fritt inträde.

SÖNDAG
Kl.

5.1ö-8 em.

Barnförbj.
STIG JÄRIiEL_MAI ZETTNRLING

GöSTA CEDERLUND

HETS
Med "Hets" har SF byggt en ny

i svensk film. Den är så
spännande, ibland gastkramande, att
det vore skada att avslöja mera.
milstolpe

N. D. A,

Två svenska storfilmer
bör gå förbi.

NTo-lokalen

som.

rnan icke

i Kinnarp

etilhärjarl.
söndags morse väcktes
I{innarpsborna av att eld utbrutit i
I*[TO:s lokal. Ganska mycket folk
kom snart tillstädes, varvid det visade sig, att elden icke fått så stor

Tidigt i

spridning utan man kunde med en
kustosspruta samt langning av vatten från en närliggande brunn hindYa eidens vidare spridning. Sedan
golvet uppbrutits på en mindre bit,
hindrades eldens vidare framfart.
Falköpings brandkår, som rekvire.rats, kom efter en ringa tid till
,brandplatsen med v. brandchef Nyberg i spetsen, men då de4na anlänide var den värsta faran övef, varför
Pq.lftJtpiagskåre4 egdast behövde
hjälpa till med r,öjni4gs,arbete och
eftersyn.
Crsaken

till eldeus uppkomst var
överhettning från en större kamin,
som uppyärmde lokalen. o{7*tS.

wla

-iai.

fltTCI

N U N m E ffi Hmt!.ll I ll

anordnas av KINNARPS SAMHÄI,I,SF'öRENING

0

i

KALEN, SLUTARP

FÖREN INCSL

O
nönneenx DnN il

PAKET MOTTAGAS TACKSAMT.

1:-

lv., barn 50 öre'
Styrelsen

I

I

I

SKYTTE

Avstyckningsploner,
4t'6'
Hr Nils

styrelsen i Mariestad om fastställelsö av en av distriktslantmätaren $.
,{x6n upprättad avstyckningsplan på
del av sökandens fastighet.
I den till planen hörande beskrivningen framhålier distriktslantmätaren, att avstyckningsplanen är belägen inom det område omkring Kinnarps järnvägsstation, varå länsstyrelsen den 30 juni 1939 fastställt
utomnlansbestämmelser, Planområdät angränsar ailmänna vägarna mot
Ulricehamn och Brismene. Faststäl]da förslag till omläggning av dessa
vägar ha inarbetats i planen, vilken
helt utformats med hänsyn till de
nya vägsträckningarna. En inom
planen belägen, redan avstyckad lägenhet, 22!, är avsedd att bebyggas
med skolhus. I övrigt,äro tomtplatserna avsedda att bebyggas för bostads- och småindustriändamå1. Området avvattnas åt nordväSt. Ledningar för avlopp kunna Iätt anordnas. Genom området går elektrisk
högspänningsledning omkring vilken
avsatts 20 m. brett skvddsområde.

0t

SÖNDAG
tril. 6.*6-8

etn.

Barntillåten.

SENK{.ÄIiE BI
ARNE NYBilRG

något

prislistan nämnes'qiridare :
III och IV klass: Sven Johansson 20 tr.,
NiIs Knutsson 20, Helmer Trygg 20, B. Jo-

pris, som nu är i tävling. Grolanda har
första inteckningen. . ..
Det kan nämnas, att ännu finnes aktiva
skyttar kvar utav dem, som voro med och
bitdade kretsen, bl' a. den för skyttar inte
obekante V. Johansson, Kinneved,' som
även var kretsens upphovsman' Det skulle
inte förvåna, om man får se honom i årets
femmannagrupp. Även flera andra kända
skyttenamn från kretsens början ha än i
dag fin klang: G. Johansson, S' Johansson

III och IV klass med 2L tr.I klass I och
segrade Rune Fredriksson med 20'tr, Ur

Extratävian, 6 skott rr'ot 7h fig. flf och
IV klass: N. Knutsson 6123, B. Johansson
6127. I och II kiass: O. Andersson 6/17, G.
Johansson 5/15,

K. öman

5/15.

t"

Xftnnarps samnräilsförening tSl|'qt'
höil i lördags en aftonunderhåIlning i föreningslokaien, Slutarp, dit
den förlagts, emedan lokal Vinterny
i Kinnarp eldhärja,ts. Eetta var väI
kareske också orsaken. till att publihen inte var fulit så t'alrik' soln van-

ligt.

överlärare Hilding Svensson höil
ett föredrag om den norske Poiarforsiraren friAt3of Nansen, ocir efter
detta berättade "lV{or Stina" från Ulricehamn historjer på sitt hemiänclska tungomål. Därefter följde ruugik av en trio, sång av en dito och

Skani
att tårartra rafn".
"Jag ikrattade så att
H. D.

trev-

stiindig egendom. Grolanda visade sig: som

för

hansson, Vartofta 19, A. Bohman 17.
II klass: Olof Andersson 19 tr., G. Silvander 19, W. Gustavsson 18, A. AIv6n L7,
Georg Johansson 15.
I klass: B, Andersson 12 tr.. E. Svensson
10, E. Andersson 6, Uno Frisk 6.

1

tävling såväl individuellt som gruppskjutning. Kinneveds skytteförening uppsatte
först ett vandringspris' som tävlades om
för femmannagrupper' en från varje förening. Tre inteckningar fordrades' oavsett
ordningsföljd, för att priset skulle bliva

Kinneveds Skytteförening
i söndags sin vårfältskjutning
i Axtorp med god anslutning a.v föreningens medlemmar. Målen voro; 7/a fig., 1A
fig., t1u fig. och myieningsflamma. Vandringsprisen erövrades av John Karlstedt

II

s

även fältskjutning' En såatt omfatta
-dan äger årligen rum och gäller därvid

kraftigaste förening och erövrade 1933 pokalen för alltid. 1934 fanrls ett nytt pris att

darnkr,'artett, haffeservering, paketauktiolt, err fiim saint' en sketch.

IIAERY PERSS(

'SäIl,an'har det var"it
elt så geiliget
rat"it elr
lig stämning i salonge
salongen.

tflr-.tt.

anordnade

Johansson, Hassla Västergården, Kinnurp, hemställer hos läns-

Skyttekrets'

något närmare till om kretsen ifråga'
Denna bildades är 7923 och föIjande föreningar äro medlemmar, nämligen Brismene, Grolanda, Jäla, Kinnevad och Vartofta. Ursprungligen stod endast banskjutning på Programmet, men år 1925 kom
på Kinnevedsföreningens förslag
kretsen

MARS KL. 20
av överlärare Hi,t,d,i,ng suensson, _$,ollsa his!9rier berättas av
Föredrag
-SffMl.*
*
. Såns
av Dantltaartetf. Musik av K-tri,on Intressant
MOn
"Sketcher.
I(affeservering' Paketauktion'
fi,Im,föreai,sndng.
Entrö

lVU.t

"-Frökinds
fälstkjutning äger rurn den 18 ds med
Vartofta Skyttegille som arrangör.
Det är en gammal skyttesammanslutning
det här är fräga om, varför vi ansett det
vara på sin plats att lämna en liten återblick på dess'verksamhet, helst som det
nog är åtskilliga skyttar, som inte känna

Em häså
i

andra året,

1804

till

salu.

Ernst Anr'lersson.
AxtorP, Kinnarp. Tel. 4 a'

tävla om, detta skånkt av

Skaraborgs

Skytteförbund. Även detta pris tog Grolanda, år 1937. Äret därpå skänkte Norma en
skål och ej heller denna gång var Grolanda

att göra åt utan skålen hamnade
hos dem 7g4g.tg44 skänkte Norina ett nytt

och A. Bohman, samtliga Kipneved' Grolanda har ju sitt stora namn i P. Johansson'

som även han var med från början och
ännu är aktiv och gör atlt för såväl sin
förenings som kretsens framgång' I de andra föreningarna återfinnas idel nya naml

och krafter, vilka'säkerligen komma att
föra sina resp' förenlngars färger med den
äran. Det kan nämnas, att Jäla fick vidkännas en svår förlust genom att den goda
brödratrion Karlsson lämnade föreningen
och gick över till Öra skytteförening'

Den 18 mars firar kretsen ett litet jubileum. eftersom den 20:e fäItskjutningen då
äger rum. Samma dag hålles årsmöte'

o

SÖNDAG
Iil. ö.46-8 en.

fiTTilHIIN'$TfttlfttLNIIUff

Barnförbj.
JOHI{ HALL - VICTOR MC LAGTEN
.
FNACES FABMDR

i,

anordnas

."

.

.j

r

Bussndd.sförenengens lokul, SlutarTt,lörd. d. 24mats

Söder-

Entr6: 1 kr., barn 50 öre. Årskort för
2324

H. Yåring.

till

den

eds Skg tt e f ör eni,ng,.

Auktlonsf örrättaren.
I

Kinneveds StU-avd.
hade i onsdags anordnat mjöIkningstäv- |
lan ,i Fröjeredsled, Vårkumia' Prisdomare I
voro E. Svedberg, L. Kyström och G' Os- |
karsson. De bästa resultaten blevo: 1) K'-

H. Trygg, I{inneved 16, H.

I

KARL-ARNE HOEMSTEN.
MAX HANSDN

En flieka för mej
En given fulltrilff, man km så loffgt
man kan önska sig.

:l

son, Vartofta 6.

Insatstävlingen, III och IV kl.: H. Alfredsson, Grolanda 6/22, Gust. Johansson,
Kinneved 6127, B. Andersson, Odensberg
6127, P. Johansson, Grolanda 6/20.

Kl. I och If: A.

Gustavsson, Brismene
6112, M. Neuman, Vartofta, 5/14, R. Fredriksson, Kinneved 5174, O. Andersson, Kinneved 5/13. I. Salomonsson, Brismene 5/13.
Vartofta SkJ,ttegille hade lagt in tävling

om föreningens egna vandringspris, ett i
kl. IV, ett i kl. III och ett i f och II kl. B.
Johansson fick inteckning i det förstnämnda, L. Torstensson i kl. III och Karl Karlsson i kl. II.
?Åtlt-q6.

Kinneveds elk, siukkassa
avhåller årsmöte onsdaEen den 4
april kl. 20 i Rossbacken"Jskola.
Da,gordning enl. siadgarna $ 57

publiken.

2461

Efter kafferast, under

vilken

dragspelsmusik utfördes av bröderna
Lindberg, vidtog paketauktion av dels
skänkta
och inköpta paket. Därefter utförde
Jäla
amatörer en kabaret. Lokalen var till
sista
plats besatt, varför föreningen torde
få en
god tillökning titl sin kassa.
l

ALilktfron.
Genom

rättas i

offentlig auktion, som för-

Postelund, Kinnarp,
torsdagen den 5 april 1945 klockan
15 försäljes för tre personers'räkning, diverse möbler såsom soffor,
bord, stolar, komoder m. m. samt
glas och porslin, 2 st. kokspislar ett
amerik. väggur m. m.
Av mig för vederhäftighet kände
persoRer erhåJla tre månaders kredit,

andra betala kontant eller ställa eodkänd borgen.
Hassla, Kinnarp, den 26 mars 194b.
2484
Eri,la Gustafsson.

STORA FESTLIGHETER

jämte stadgeändringar.
Alla medlernmar torde infinna sig.

I

SLUTATåI'

pingstafton och annandag pingst.
MUSIK av TII'O da,nsorlcester..
Lördagen den 2 och söndagen den 3 juni
MUSIK av ANDE&S HEITIBEBTZ orkester.

STYRELSEN.

2i70

1

Kinneveds skytteförening
hade i lördags anordnat aftonunderhåll_
ning i Slutarps lokal. Som första program_
punkt visades den s. k, skyttefilmenfrån
X'alköping, vilken livligt uppskattades
av

Olsson, Bris-

riksson. Kinneved 17, K. Karlsson, Vartofta
16, G. Johansson, 16, L Gustavsson, Brismene 16.
Kl. f: I. Alexandersson, Grolanda 12, Y.
Nilsson, Grolanda 1l-, K. Andersson, Kinneved 8, T. Billman, Vartofta 7, G. Anders-

)

'!,k,

Gustavsson, Brismene 19, A. Alv6n, Kinneved 1-7, T. Andersson, Grolanda 17, R. Fred-

')

,',

zo.o'o

Komnitterade

Ki. II: O. Andersson, Kinneved 19, A.

|

gTCKAN CARX,SSON,

PÄsi(ÄFfoN, kl.

mene 16.

R' Göransson, 80'9'
t\.,3) ts. Kjcllancler,,?8,3 p',4) S' Anderszol7'Lrs'
son. ?b,8 p.

@w,;iffiä

i Föreningsloftalen, $futar$

L. Torstensson, Vartofta 19, B. Gustavsson,
Grolanda 19, S. Gustavsson, Grolanda 18,

I

G. Gu.stavsson, 81 p., 2)

Ehw,ras

Normaskålen med 97 p. Vartofta hade 80 p.
I och Kinneved 79. MåIen voro följande: 7+ i
profil (svåraste målet), a/+ L75 rn., r/r ä 280
m. och t1u 3" 165 m. Tid för samtliga mål
50 sek. Resultat:
I{1. IV: H. Alfredsson, Grolanda, 2I tr.,
Paul Johansson, Grolanda 21, B. Johansson,
Vartofta 20, B. Andersson, Odensherg 20,
G. Oskarsson, Vartofta 19.
Kl. III: Gust. Johansson, Kinneved 21 tr.,

hålles å Siggaeården, Slutarp torsi
dagen A.en ZZ mars kl. 15 varvid 17
st.- ungsugsorr en del rned snar
qrisningstid--försäljes. Vanliga aukbionsvillkor.

6433

Ki,rvneu

Vilske-Frökinds Skyttekrets' fältskjutning
i Vartofta I söndags hade samlat ett 70tal deltagare. Banan var medelsvår och
vädret det bästa. I grupptävlingen var det
återigen Grolanda, som tog inteckning i

Auktion

19

J:945 berättigar

salu, Hassla, I(innarP.

271.5

21

19'30.

lägre avgiften.

ffirn kviga,
kalvst. aug. tiil

kl.

PROGRAM:
Filrraförevisning. (Sltyttefil'men.)
Kabårö av Jiila ,1. A. F.-awuatörer; (Nytt program.)
Sång och musik. Kaffeservering.
Faketauktion. Paket ernottagas tacksamt.

$tiderunl PilUo PaUo
En äventyrsfilm i solmättail
'
havsmiliö.

i

SLUTARPS IF.

yÅd8g{ AB,4.F.fr, Äpr&ge Åpri,A

Rusllråll och Lolta0rupp
bildade

uppföres av KINNARPS IF:s Amatörer i lokal Vinterny
Jördagen den ? och"sömdagen den 8 april kl. 20,15

i SlutarP, ale-'.s'

'Sån$

Sketcher - Kupletter, Iokala iuslag.
Inträde: Äldre 1:50, barn L: - kr. Fr. o' m. fredag förköp
av biljetter i Wilgotsons och Arvidssons affärer med 25 öres

Intresserade för bildande av Rusthåll och Lottagrupp voro i fredags samIade i Slutarps föreningshus, där hem-

ficeren, kapten E. Ottander,
Skövde i ett orienterande anförande påvisade hemvärnets betydelse vid en kommande fredsberedskap.
Den nuvarande krigsutvecklingen pekar
hän mot två starka intressegrupper i Euvärnsof

tillågg.

Kinneved.

Slutarps El. llistt,-förottitt0
avhåller ordinarie föEeningssammanträde lördagen den 2I april kl. 4
e. m. Lokal Slutarps skola.
Ärenden enl. $ 21 i stadgarna.
Slutarp den 5 april 1945.

nas utveckling kommer Sverige med stor
sannolikhet att ligga på gränsen mellan
dessa mäktiga intresseblock. Att detta
kommer att medföra stora påfrestningar
för vårt land, ligger i öppen dag. I detta
läge blir Hemvärnet vår första och omedelbara beredskap, färdig att ingripa vid varje
hotande situation. Av vikt är därför att
Hemvärnet på allt sätt stödjes, inte bara
ekonomiskt utan främst moraliskt. Här har
Rusthållen sin främsta betydelse, men även
för att förankra försvarsviljan ute i byggderna har Rusthållen sin uppgift.
Tal. påvisade även kvinnornas betydelse
i det frivilliga försvarsarbetet och nämnde
de insatser Lottaorganisationerna utföra

för det intresse,

de visat.

STYRELSEN.

2816

€l'l.W'
Kinneved-Vårkumla R. L. F.-avil.

har haft årsmöte varvid föregående års räkenskaper godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. De styrelseledamöter, som
stodo i tur att avgå, omvaldes. Styrelsen be-

står såIunda av V. Johansson, Siggag., ordf.,
E. Johansson, Fröje, v. ordf., H. Wikström,
Flallag., sekr., och A. Andersson, Holsarp,
kassör, samt H. Trygg, G. Karlstedt, H. Andersson och E. Bohman med A. Bohman, H.
.Iohansson, B. Vård6n, B. Andersson, G. An-

för bygdens försvar.
Efter anförandet föresloS riksdagsman
G. Ha1lagård ,bildandet av ett Rusthåll,
omfattande Kinneved, Luttra och Vårkumla, vilket de närvarande också beslöto. Till rusthållsnämnd valdes lantbr.
W. Johansson, Slutarp, sammankallande,
handl. G. Sandin, Kinnarp, riksdagsman
G. Larsson, Luttra, och lantbr. G. Wård6n, Vårkumia.
De närvarande damerna beslöto tillsätta en kommittd för att utföra förberedande arbete för bildande av en Lottagrupp. Til kommittdråd valdes: fru
Britta Engdal, Kinnarp, sammankallande,
fru Anna Sandin, Kinnarp, fru Sigrid
Lundkvist, Slutarp, fröken Inger Gustavsson, Siutarp, och fröken Lilly Axels-

de kommit tillstädes och

IQ,nnarPs IE.

F'aststäIld avstyckningsPlan

ropa, dels den anglosaxiska med anslutning
av X'rankrike, Belgien, Holland, Danmark,
Norge m. fl. stater i Mellan- och Sydeuropa
och dels den ryska. TilI följd av händelser-

son, Slutarp.
Slutligen tackade hvgrpch. lantbr. W.
Johansson, Slutarp, de närvarande för att

-

L. Andersson som ers, Revisorel bldvo I. Gustavsson och G. Eriksson med
O. Kjellander och R. Gustavsson som ers.
Ti11 ombud vid ortsförbundsstämman utsågs
ordf. och sekr. samt I. Gustavsson, A. Bohman och B. Vård6n. Ers. för ord{. blev G.
Andersson, för sekr. O. Kjellander samt för

till salu hos

På framstäIlning av hr F. Andersson och Ellen Andersson i Öclegården, Slutarp, har länsstyrelsen fastställt ett av distriktslantmåtaren
Kurt Ax6n ät 1944 upprättat förslag
till ändring i avstyckningsplan för
del av fastigheten Slutarp Odegarden 1rs och avstYckningsPlan för
13:' 13i .och 1:'g'
Slutarp.ödegården
^Kinneveds socken. Avstyckallt i
ningsplanen för Slutarp ödegården
1re avsåg uppdelning av ett omrade
i bostadslägenheter. Sedermera har
inom omrAdet uPPförts en större
byggnad, inrymmande möbelindustri'
Ha""Ig"tto* har uppkommi!' förändrade viilkor för bYggande inom omradet och nu förevarande Planförslag innebär en iämkning aY Planen
för- vinnande av överensstämmelse
med förefintliga förhållanden.

dersson och

övriga ombud F. Adamsson och D. Abrams-

son. Ombud till

länsförbundsstämmorna

blevo L. Anders-son och O. Kjellander med
G. Karlgren, L. Ifermansson och H. Andersson som ers.

l-{ötet avslutades med. filmförevisning
ett anförande av

(Bönderna vakna) samt

ombudsman Svensson som talade om Västgöta äggs organisation. Därefter förekom
diskussion om bi-ldande av en äggkrets inom
Kinneved,
l

]

t

t

VID EN TRÄNINGSTÄVI,ING I
TERRÄNGLöPNING I KINNAR,P
nnnanclag påsk nåddes följånde resultat:

Ett z-årigt ST0

i

\l'a't4S'

k;1. t (2.100 m.): M. Dahlstrand 7'25'2;
G. i,',.:i.sk ?,41,8; K.-E. Augustsson 8,03,2.
Ht. :I, 15--18 år (1,500 m.): Å. Torstens-

soil 6,11,0; E. Kjell6n 6,13,8'
Kl. III, under 15 år (900 m.): Sig"v. Andersson

3,55,2.

dl't-"[f,

Johan Suensson, Granö, Kinnarp.

-tt5,

,tr4

Kinneveds erk. sjukkassa
höll sitt årsmöte onsdagen den 4 d:s. Av
styrelsens berättelse för 1944 års verksamhet framgick, att medlemsantalct vid årets
slut var 188 och har under'året ökat med
48. Antalet försäkrade barn var dessutom
78. I sjukhjälp har under året utbetalats
289 kr: samt för sjukhusvård 448 kr. I Iäkarevårdsersättning har betalats kr. 647 :93
och kostnaddrna för intagning å sjukvårdsanstalt utgjorde kr. 76:90. För centralsjukkassan har sjukpenning och sjukhusvårdsersättning utbetalats med 465 kr.
samt i moderskaPshjälp 1,040 kr.
Tillgångar och skulder baianserade å kr.
7,575:84 med ett saido å kr. 1,371:94. Förvaltningsstaten för år i945 balanserar å
785 kr.
En del stadgeändringar beslutades, bi. a.
framfllttades högsta inträdesåldern till 50
år mot tidigare 40 år.
Efter företagna val konstituerade sig
kassans styrelse sålunda: ordf. Rob. Bärnskog, sekf. kyrkoherde Kurt Larsson, kassör L. Karl6n, v. ordf. S. Ahlqvist samt v.
sekr. Ä. Bohman. Suppleanter blevo Gösta
Johansson, Tage Andersson, J. Fredegård,
H. Engdahl samt B. Juliusson' Expeditör
är F. Svedberg. Revisorer blevo G. Vilgotsson och O. Nilsson med G. Gustafsson

Ell reaktlmttsfrE tlnlr

2 är, helt röd till salu i Nolg., Slut'
arp-

Tel. 52

KinnarP.

2394

och Vatborg Claesson som suppl.

Till att

representera kassan vid Västgöta-Dals erk.
Centralsjukkassas årsmöte valdes R. Bärnskog med F. Svedberg som suppleant samt
att deltaga i en konferens med läkare i

Skara F. Svedberg.

SONDAG

IlCinnarpscaha,r6n

tr{I. 5,1ö-8 em.

Barntillåten.

DEN STORA FÄRGFILMEN
med

"April, april'f

uppfördes i lördags och sönfugs äv årnåtörer ur Kinnarps IF å NTO-lokalen, vi.lken
lbåd" krräJlutna var till trängsel fylld. Det
var ett trevligt och omväxlande prograrn sorn
redan från början
i l:jads, och publiken kom

I

HANS ALBERTS

i den rätta stämniagen genorn det ungdomiiga kapellet (violinisten iir endast 14 år
garnmal), sorn svarade

2,100 eiler 3,600 m.;

m

II

nybörjare' 2'100 m';

15-18 år, 1,500 m'; IV under 15 år'

900 m.

to/x-{f,,
SöNDAGENS FOTBOT'f'

Iör allvarligt

en med rungande skrattsalvor mottagen och
trevligt framförd nidvisa orn Kinnarpsbor,nas 1iv oc'b. leverrie. "Kiqnarps, Ällebanda"
vai" ett hörbarligen rnuntfande'organ. Prograrnmet upptog i öwigi uppskattad såLng
av hr t{ndersson-fnr Vilgotsson samt de

käcka sångarflickorna Hjördis och Mabel

stra Skwabor g skretsen :
Äsarp-slutatp L-2, Våmb-Borgunda
4-3, Mullsjii-StenstorP 1-5.
N orra cil'u sb or g skr etsen :
Fåglavik-Edsvära 4-L.
ö

,.Gustafsson och som avslutning kom en trevlig finalvisa. ;God stämning och stormand'e

applåder kväl1en igenorn. Det har redan uttalats önsiremål om, att amatörerna snar't nog
skola framträda igen,
(!r/q-qS'

*'ry

{rrökinds }råi,rnrls polisdistrikts räkenrkapea' för år tr944 lalq-rtf,.
-balansera
pä 4,434:50 l<r. med en
brist av 54:35 kr. Inkomsterna ha
utgjorts av en behåilning av 133:48
lri"., hiclrag från Börstig 524:19 kr.,
Frisrnene 346:45 kr., Vårkumla 263:
96 kr. cch Kinneved 7,474:53 kr.
Statsbidrag har erhållits med i,434:
SG kr., pensionsnvgifter 203:68 kr.,
ränteinkomster 3:2C kr. På utgiftssidan finnes lön till polisrnan 3,630:1<r., beklädnadsbidrag 150:- kr., hyra för tjlinsterui:r 150:-_ kr., semesterersättinng 193:78 kr., telefonavg.
106:13 kr., material och porto 111:10
kr., försäkringsavgifter 12:69 kr.
och arvode till stvrelse och revisorer
180:80 kr.

KRETSMÄSTERSKAPET
$dölltorp-Slutarp 2-4.

SÖNNÅG
Kl.

S 15"8 em.

Barnförbj.

Si,ckan Carlssott,
cl.crr

-

nfat'

]Itt'nsen

stora skrattsl<l';illen

uto{ga
-a..!a

{?sss8re

Suenskt lu,stsltcl'

i

biistcr'

s,tiL

ställningen 2-2 och förlängning måste

tillgripas.

I första halvtek hade Slutarp fördel av
vinden och pressade hårt mot hemmalagets måI. Mölltorp lyckades dock genom

sin vy. göra första målet. I mitten av halvleken kvitterade Slutarps cf. Gustavsson.
Mölltorp tog trots motvind åter ledningen
genom cf., vilken sköt i måI efter missförstånd i Sf!'-försvaret.
Andra halvlek hade hemmalaget medvind och pressade Slutarps försvar rätt
hårt. Detta arbetade för dagen med verklig energi och lyckades håIIa undan för vidare målpåhälsningar. Slutarps kedja fick
i gång flera farliga anfall och Iyckades i
mitten av halvleken utjämna genom hh. B.
Kjellander.

örsta förlängningen valde hemmalaget

att

spela med vinden men lyckades trots
detta ej få något ledningsmåI. Det blev i
stället Slutarp, som tog ledningen, då hy.

M. Andersson slog en retur i måL I andra
förlängningen började konditionen tryta
hos båda lagen, men Slutarp såg ut att ha
den bättre och hade övertaget. Hi. J. Fredegård faststäIlde i mitten av halvleken
Slutarps seger till 4-2"

t4lq-qf,

mötas

i

Orn söndag
semifinalerna

AIF

i KM: Stenstorp-

och Tidan-Slutärp.

ffitru/y t $f,$$w'Äffitr
"V iuvlrtew iiv fsull ffiv ffiflu,rrep"'

ropnrng
i söndags blevo resultaten föIjande:
Klass I (3,900 m'): G. Frisk 14'53,4. KI. II

. upptöres av

$andfiemsamatörerna i Föreningstokalen
Iördagen den 21 april

kl.

20,1b'

Lokala inslag.
Spex
Musik - Sketcker
Sång
Intrii,de: Ätdre 1: 50, barn 1: -. Förköp av biljetter utan tilliigg
fr. o. m. torsdag hos Sarnuetssons, tel. 119, Sandöns, tel. 113.

Slutarps El. llistr,-försltittu
avhåller ordinarie föreningssammall-

träde lördagen den 2L april kl"
e. m. Lokal Slutarps skola.
Ärenden enl. $ 21 i stadgarna.
Slutarp de.n 5 april 1945.
28r6

4

en

jämn tillställning. Vid speltidens siut var

Mariestads

t1;b. Vid -rfinnarps IF:s tenäng-

(2,100 m.): K.-8. Augustsson 7,40; G. AIv6n 7,4O,2; Eldor Andersson 7,43. Kl' III
(uncler 18 år, 1,500 m.): Stig Karlsson 5,39;
Ä. Torstensson 5,40; E. KjeII6n 5'49.

Matchen mellan rubricerade lag blev

F

i

I

Y årrea)yru

April,

'fgou"igg

gives av

KXPTINARPS IF:s ÄMATöRER
i TRÄDETS SKOLA lördagen den 21 april 1945 kl.

STYRELSEN"

Ls'kala i'nsl;ag.
pr
Förköp
tel. 38. Inträde kr. 1:50.
VÄLKOMNA.
3175

I

|
I

1en igenom.

1

rF ,rltr4-q.t.

anorclnar i morgon sin 3:ö terränglöpning
med samling vid Bromans. 4 klasser'. Banor mellan 900 och 3,900 m.

för god musik kväl-

Hr Vilgotsson höll ett inte allthälsningsanförande' Så följ1 de sång och "Kinnarpsnytt"; diir hrr Arvidsson och Vilgotsson hörbarligen hade publi7lq' q9'
ken med på rroterna. Och stämningen blev
KINNARPS IF
i inte sämre i fortsättningen, sorn bjöd på
anordnar i morgon en träningstävling
och hr Ingerhages
sketcher
terränglöpning med samling' vid Bromans'
- fru Engdals
"Utfärd" blev särskilt Wpskattad - samt
Klasser och banlängder: I tränade löpare'

Mflånfiffihffsmru$ffirn

KTNNAI"zB

20.00.

T. I. p.

VID /IINNA.RPTS LF.'s TERRÅN6-

t4/q-lg'

LöPNING

i

SLATA&P

söndags, i vilken 12 man startade, blevo de bästa resultaten:
Kl. I (3,900 m.): G. Frisk 14,37, G. Alv6n

(stor svensk) inkomrnen
Sandöns, Sl'tna,rp

Kl. fI (under 18 år, 1,500 m.): O. Thör-

i.. tr 1;,,

a,f .

n lnnarp.
SÖNDAG
Kl.

5.45.8 em.

Barnlörbj.

SONJA WIGERT
GUNNAR BJöENSTBAND

ftfiilt folk än ic.ke ditt
"Spännande, fängslande,
fascinerande,,.. dess pa.tos

stundrom

fick en varm

St. T.
applåd."
"Spännande som en thriller bör vara."
Sv. D.

SLU.TARP

#

'

...

VINTERNY hår,ller möte torsdagen den 26 kl. 20.
Ombudsman Eklund, Stockholm,
medverkar. Samkväm.
Styreleen.

de bästa resultaten:

Kl. I (2,700 m.): 1) G. Alv6n 9,84,6; 2)
G" tr'risk 9,34,6; 3) A. Olsson IO.42.O.
Kl. II (jun., 2,100 m.): 1) O. Thörnel.
Åsarp, 7,37,0; 2) Eldor Andersson ?,82,2;
3) Eert Johansson, Äsarp, 7,48,0.
Kl. III (pojkar under 15 år, 900 m.): 1)
R. Thör'n 3,25i 2l Stig Johansson B,Bb; B)

Tel. 119 Kinnarp.

Å

söndags, då vi fingo ordentligt med stryk
av Tidan i kretsmästerskapets semifinal,
säger Slutarps IF:s ordf. köpman E. Sand,ön vid ett samtal med tr'T. Även det bästa lag får ju då och då en sådan där dag,
då inget vill lyckas, och det hade vi nu i
söndags. Tidan spelade annars inte så
märkvärdigt och var då inte mycket bättre
än Mölltorp, som vi besegrade förra söndagen.

Trots de många baklängesmålen var vår
I övrigt prö-

burväktare bäste rnan i laget.
vade vi några nya mannar.

ffir$kfrglde
krlstädsg!ärsnffi$$
utdelar nya personkort och hrödkort måndagen den 30
i Ki,nnarp hos Erik Gustafsson,
Hassla, kl. 9.
I Slutarp under. exp.-tid.
I Brlsmene ho's handl. I{arl .Iohansson kl. 14-17.

I

mödklorror, AIsikn,

Erik Samuelsson,

i

VID KINNA.EP,S In'.'s fERRÄNeAqlq-qs.
LöPNING
i söndags, i vilken 16 man startade, blevo

Gunde Johansson 3,35.

ti,motej, roufrö, rotfrö samt alla
sorters trriclgå,rd,sfröer, ui,cker
och Tteluscker tilJ,
11U,

Slutarp leade ,,,,
-'[{t'
erl svait dag

;

SAI,T SIIL

74,37.

nell, Åsarp, 5,28,2, Å,. Torstensson 5,32,2.
Kl. III (under 15 år, 900 m.): Gunde Johansson 3,58,0; S. X'redriksson 4,02,5.

'. .

TACK

Vå,rkunzla skola kL.17-19.
Börstig i Ekarps skola kt. 1b.
Medtag gamla personkort och hushållslista.
Slutarp den 27 april tr945.
T

Tiil släkt och vänner, som hedrat

oss under lysningstiden och på vår
bröllopsdag med presenter, blommor
och telegram samt till Kinneveds
skytteförening och trakten,s ungdom
framföra vi vårt hjärtliga tack.
Dora och Georg Johansson,

Ordföranden.

SONDAG
Kl. 5.{5.8 em.

Siigagårilen, Slutarp Slutarps Missionshus.

(tel. 115 Kinnarp)
för tjänstgöring Kinneveds m. fl.
socknars hingstförenings
"HIFTGSTAR

.

Jupord
br. stj., plaierad n:r 1i-Skara 1945,
mätt 164-233-29,5, avsift 150 kr.
o9+r 100 i'fc;lävgift.

Refiex
AE,.mått 761-235-

fx, bls, prem.
32. äv$ift

S $l

.

Hotteur

Juniorernas försäljning lördagen

den 28

kl.

19.

Tal av Arv. Andersson.

Gåvor mottagas tacksamt.
Kaffe serYeras. Alla välkomna.
Juni,orföreni,ngen.

&u

rE

a

ffiffi ffiffirffi$ffif,?
"En av

säsongens strålande färg-

.ti'"""""""-

RESERVERA
den 16 och 17

I

I

juni för

Kinneveds Skytteförenings
STORA SOMMA.RFEST.
För mrxiken.svarår
T. H. FINESS, Borås.

En !4 - 15 års poike,

&299

ordentlig och villig, erhåller omedel'
bart anställning.

.Etarpl,serp.

I{H,ISTINA SöT}ERBAUM
i färgfilmen

{i!:ner."

fx bls, 4 är, prern. siivermedalj L944,
mätt 757-225-28. Avgift 50 kr.
Fackmän ense om att Jupard är en
fullträff från Faleberg, efter nutidens önskemåI.

Earnförbj.

Styrelsen.

AB. Slutarps Möbelindustrl.
Slutarp, tel Kdnnarp 45.

tj,l4-cc'

KHNNEVED.

Kommunalfullmäktige har haft sammanträde, varvid räkenskaperna för föregående år föredrogos. De fördelade sig såIun-

da: Inkom.ster: kommunalutskylder kr.
36,480:91, skogsaccis 139:26, hundskatt
460:-, nöjesskatt 3,727:92, ersättning för
lämnad fattigvård 5,375:85, ersättning för
1ämnad barnavård 310:-, statsbidrag till
skoiväsendet 1,725i3O, statskridrag till skolbil:lioteket 75:-, övriga inkomster: för
skolan 165:56, statsbidrag till famil;'ebidra-

i Bygclegården, Jäla
av KinnarPs l. F;s arnatörer

fördagen den 5 rnai 1945 kl. 2O.{5.
Visor, sl:etoher, L'upl,efter, !'olsal,a irtslag I'rftrz bygdezt,

gen 23,522'.78, försäijning av sten 26O:-,

Utgi,fter: fattigvården 9,4L7:93, barna-

94:-,

ffi H/ gt

uppföres

Efter revyn
50, barn 1:

ränteinkomst 481:03.

vården 7,729:94, hälsovården

s $/ sfrr$r

fd å Pss& ffitrff

Intriide: Kr.

polis-

väsendet 1,470:53, folkpensioneringen

Jbl,

ltlelt:ur,

-.

Jnla

J.

U. T.

3.435:37, brandskyddeL 92:90, skolväsendet

27,587:60,

nya

skolkJyggnader 2,299:.I8,

skolbiblioteket 748:70, kristidsförbundet
2,205:80, familjebidragen 24,695:.84, taxeringskostnader 244:30, övriga utgifter
671:1L, överlämnat till tingshuskassan

till kyrkorådet 8,97O:24,
nöjesskatt till statsverkeL 1,564.A2, arvode
tiII nämndens ordförande 400:-. Sqrnma
inkorrster 88,223:01 och summa utgifter

SÖNDAG
Kl.

36?:63, överlämnat

Barntillåten.
SIGURD WALLEN

DAGMAIi

85,295:19.

Debitering och uppbörd av de egentliga
kommunalutskylderna, utestående vid

början

för

året
36.?63:?tr: under året inkomna kommunalutskylder 36,480:91, avkortat under året

€'.rets

4,227:47, debiterat

471:26, restantier

De olika

vid årets slut

4,098:54.

kassorna och fondernas ställ-

ning var vid årsskiftet följande: L. J' .]o'

hanssons gravplatsfond 543:43, Kjell6nska

fotlrektädnadsfonden 57O:46, L. J' Johanssons donationsfond 5,555:81, Anders och
Sofia Johanssons donationsfond 73'787:44'
A. G. Johanssons i Alarp donation 25,371:44
Kinnevecls arbetslöshetskassa 488:72' Kinneveds skolbibtiotek 5:40, Kinneveds skolkassa 4,33?:59. Kinneveds skolbyggnadskassa 12,6041?1 och Kinneveds komrfunal-

kassa 5,977:ffi. Samtliga räkenskaper
gcdkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Tili ledamöter i valnärrlnden utsågos
hcin.-äg. Erik Andersson, Lofsg., nämnde-

man E. Gustavsson, Itrassla, hern.-äg. Ivar
Gustavsson, Ledsg., och snickare A. Flor6n'

Daläng, mecl lägenhetsägare Johan Ändelsson, Gärdlrpm, och åkeriägare J. Karlstedt'
som ers.
Angåencle ett förslag från folkskolestyrelsen- om uppförande av lärarebostad besiöts uppclragä åt folkskolestyrelsen at-t införst<aftä ritning och kostnadsförslag å bo-

stad för

ö.46-8 em.

EBBESEN

Sår lferre'luggar
nlohanss0tl
Det är en av cle roligaste, riktigaste
och mest äkta vi sett av srrensk film
på mången god dag. Den sPelades i
ätt rasande friskt tempo, men ändå var
clet trivsamt, lugnt och behärskat.
söd. T.

Kinneveds

hade

vid sitt

ls[,U-avtl,,{f'qf.'

senaste månadsmöte

en täv-

lan i räkning, i vilken 19 medlemrnar deltogo. Det gällde att 1ösa"15 olika riikneuppgifter.
Resultaten blevo:
1) Alice Gustavsson 30 p. 2) Ulla Ha116n
2,?, p. 3) R. Göransson 27,5 p. 4) Vera Nils-

son 22,5 p. 5) K.-8. Eriksson 22 P. 6)
Kerstin Johansson 21,5 p. 7) Å' Torstensson
21,5 p. 8) A. Olsson 21 P.

två familjer med en lägenhet i
i undre våningen.

övre och en

8L{]TARP

:

cr6@--_lE.

RIKSORIENTERING.

Lth-qr,

,ffi

..:

:l,i

samt släekt kallt
'i Osmont
på
säckar

Kinnarp.

Iräilets l. F,

-

$lutarps l. F

Slc.q{'
Kinnaip
hälsades våren på valborgsmässoaftonen med en vaiborgsrnässoeld vid
Mossagården. Vid denna hö1I kyrkoherde Larsson ett vårtal,och vidare
medverkade kyrkokörenr söm under
kantor Josefssons lednihg sjöng ett
antal vår- och fosterlandssånger.
. Det var första gången, som våren
hälsades på detta sätt i Kinnarp.
Den trevliga och uppskattade högtidligheten, som gick i den livaktiga
NTO-föreningens regi, manar till efterföljd.
Efteråt voro de rnedverkande samlade tili ett saml<väm i lokal Vinterny.
tr

Samuelsgon,

Södra Skaraborgsserien.
jö-Tidaholm
Elf 4s Äsarp-Bjurum
Slutarp-Trädet
TGIF:s B-tag tar hem hela potten i Mullsjö. Åsarp lämnar inte Bjurum någon
chans. Vi hålla på oavgjort i duellen i
Mulls

TÄN G AVApLDI$' s,,+,. IITA RP'
söndagen den 6 mai kl. 15'30

Våren hälsad.

lager.

&rik

Start vid Västorp kl. 9,30-10,30. Särtryck av kartan tillhandahållas vid starten.

Fwt b@I I

.

Templet 1923 Vinterny i Kinnarp
hade i torsdags ett talrikt besökt
möte i föreningsiokaien. Instruktör
Rolf Eklund, Stockholm, höll föredrag om skalden Dan Andersson.
Efter pausen för kaffedrickning följde dragspeismusik, sång av damkvartetten samt till sist folklekar.
Vid mötet besiutades, att föreningen skall försöka anordna ett lotteri
för distriktet på ett tusen lotter. En
kommitt6n, bestående av tr'. Svedberg, S. Ahlquist och S. Andersson,
fingo i uppdrag att taga hand om
lotteriet. 5/S-'r.f-

$Iutarp.
FOTBOLLSA,ESULTAT:

Slutarps pojklag-Åsarps d:o 0-7,

wMMä:iiliå
MAR,GUERITE VIBY,
ÅKD SöDERBLOM,

,

THOR MODfEN

Lilla tlslUort$l
"Ett dragplåster, Det skrattades friskt
och applåderna hotade ibland att överrös{a dialogen."

Kinneved.

Frtikirrds Krlstidsniim nd flä'gespEnmt etrffi salil.

postadress BöRSTIG, tel. Trädet 140, betjänar allmänheten, i:
KINNARP, hos nämndeman Gustavsson,
måndagar kl. 9-12'

SLUTARP,
9,30-12,

BöRSTIG,
9-10,

Carins kaf6, lretlagar kl'

i

i

kyrkskolan, torsdagar kl.

BRISMENE. hos handl. Johansson varan-

nan torsdag kl. 11-12, med början den

L7

rnaj,
i bostaden, t. v. Vintorp, tisdagar fm.
Förvara annonsen!

3939'

*'

Nya Kaffekort, B 14, samt Tobakskort, Y
91 och Y 92 utdelas, i:

KINNARP, hos nämndeman

måndagen den 14 maj

i

SLUTARP,

kl. 9-12,

ord,f.

Södra Skaraborgsserien.
Trädet-tr'alköping 4-!
Stenstorp-Slutarp 5-2
Tidaholm-Äsarp 9-0

Bjurum-Mullsjö 1-5.
Tidah. GIF B
Trädets fF

MuIlsjö

SOFIDÅG
Kl.

18

rnaj kl. 9,30-12,
Vårkumla skola, fredagen den 18 maj kl.

IFK tr'alk. B
Äsarps IF

5.46.8 ern.

Stenstorps IF

Slutarps IF
Bjurums SK

Barntillåten.

17-19,

BöRSTIG, kyrkskolan, torsdagen den
maj kl. 9-12,

efterfit'

Ragnurlothanson,

Gustavsson,

Carins Laf6, fredagen den

ORD. KYRKOSTÄMMA
Rossbackens shola tisdasen den22
maj 1915 kL 3 em. pastoiatstämnra

i

Arvingarna efter Justina Karlsson
låta under hand försälja lägenheten
Slutarp 6rs i Kinneveds socken, att
tillträdas per orngående: Lägenheten
ligger vid allmän väg Slutarp-Falköping. Arealen är cirka 0,5 hektar.
boningshus om 1 rum med kök, bra
hrunn och källare., Närrnare upplysningar läinnas av undertecknad.
Slutarp de:r -[0 maj'1945.

GEOP{GE FOIåMBY
17

i

BRISMENE, hos handl. Johansson, torsdagen den 17 maj k1.'11-13.
Medtag talong B 11, Y 81 eller Y 82, samt
TEXTILKORTET, ej Personkortet.
Blanketter för Uppgift om åkerjordens anviirrdning samt djurantal, finnes att avhämta
i affärerna, dit de kunna avlämnas, fullstän'

slrrattsucc6n.

Flygnawlajen

$lutarps mission$hu$,
VÅnUöGTID

i iferytvrirnet

l(ollekt. Älla välkomna!

$fryttml$ktrf$n

Betesdjur

$T

säsongen

Iördagen den 26 och
söndagen den 27 rnaj

till

undertecknad.

EarntiNlåtrn'

John Karlstedt.
Tel. 80

Kinnarp.

r r s P L ar

ALICE BABS NILSSON

BgbI

L.SSE EAHLqVTSt
KAJAN HJELM
den svenska segelflyg{ilmen med de
käcka melodierna.

s-

rf,/r - !$'
har hållit årsmöte. Årets vinst uppgick
till kr. 220:23. Styrelsen fick i uppdrag att
undersöka möjligheterna för erhåIlande av
anslag till förbättring av fotbollsplanen.
Tili ordförande valdes Olof Nilsson. övriga styrelseledamöter blevo: E. Sand6n,
kassör, Vald. Johansson, sekr., E. Samuels-

"" ItE'f,t'#åo

son, Gustav Johansson, V. Dahl6n och J.
Carl6n. Ers.: Ragnar Johansson, Gustav
Gustavsson och Gustav Andersson. Revisorer: Ivar Gustavsson och Oskar Johansson med Viktor Pettersson och Torsten Andersson som

ers.

OMNUNGAM
-

Svensk succ6.

-

1

I

STO ffi VAR FEST.

ffidiäå? $mffisrsf m#ts

anorcrnas

å $d,rottsplatsen, Slu,tarp,
kl. 20, annandag pingst kl.

Pingstafton

orkester.
Kdnnarlts IIr.

n.

den 23/5

t

Festpa g"k G H,
KEffi a rp

e

Plngstdagen.

',

3900

g

KL g etlö.

framdeles.

3917

i Kinuarp

för avflyttning. Lokalen är 10
X '/,i mcfcr. Anbud sändes senast

emottagas instundande betessäsong
gård. Konstgödslade bel ten. För reaktionsfria djur fordras
veterinärintyg därom. Släppning
omkring 1 juni, varom närmare

för

Mi,s s i o n s fö r s amli,n

sii,iies

1å Mönarps

öppnas

pingsrdagen kt. lö.

Pastor Carl Fransson från Falköping, Arv. Andersson samt sångare
från Trädet och Åsarp med,verka.

För Frökinds Kristidsnämnd:
E. W. Nisswantlt.

'

0' 65-9 22
1 36-18 18
4 41-3] 1"4
4 32-37 ID
5 32-48 t2
9 30-44 t)
8 77-48 o
I 31-53

.

digt ifyllda, den 1 juni.

MÖNARPS GÄRD.
Tel. Kinnarp 54"

1r) 2
74
t2 62
72 53
t2 52
72 30
72 22
12 27
72
72

19.:

av V M
DANSORKESTER (Z man)
(södra Vilstergötlands populii,raste orkester) Shjutbana
Tombola Cho*larth,,jtrt
Condi,tori
SEHIrEHINGAt -

DANSIUUSIKEN utföres

INTRÄUN 1

4088

kr.

Sllutarps

I.

F.

Festparken, Kinnarp
Festligheterna
söndag i,nstcilles

om lördag

och

f\7

Iltlith

Segerstr:d,t kommer med sin
orl<cster den 14 och 15 juli.
Kinnaryts fF.
4285

ifi fi ililfffi

utskotts- och prima bräder håUes i
Itrass*a; Eirtnarp, hoe, Johan"nes Johanssotr fredagen den 25 m'aj, kt. 14.
Fivlered den 18 mcr,j 1945.

Lördagen dera 2 oeh söndagen dem S iuni

q
nffihH
Wå f*U [ru %d

AME&S EEEtftEtrRT& och hans viiltrimrnaile
solister', NU f S/'Rf([,,4,S,S :- Spel oeh seryeringar
f{rNM.,4,rzr,8

Linns Josofsson.
Likvid för förfallna ford4ingar mottagas före aulltiolens hörjan.

SÖNDAG
fiL I cm:

Föth@II
TÅNGAVALLEN,.

Fredric March - Margaret Sullavan
Eric von Stroheim.'

SLT',T.A.R-P'

' 't't:
Tidaholms GIF'$-$[s6pp.
"s

Å,

ÅN (] Av ALLE

N,

LU

T AR,',trla-'tf.

i morgon Slutarps fF. och Tida_
holms GIF. SIF har fåtl fotbollsförbun_
dets
_tills-tånd att spela matchen i morgon
_ .nötas

och den börjar

i,1:
/ -tot

kl.

Gff

B

Serieledarna inhöstade två poäng vid sitt
i Slutarp pingstdagen. F.örsta halvlek_ var ganska jämn, enär hemmalaget
hade fördel av sol och vind. Det dröjde till
halvlekens 30:e min,, innan gästerna genom
vy. kunde taga ledningen. En stund senare var det hy., som från offsideläge gjorde
besök

2 O. I

andra halvleken domineräde lidaholmarna spelet. 3-0 blev det i 20:e min.
g:enom vi., varefter cf. ökade till 4-0. Slut-

arps målvakt räddade sedan vackert med
hörna som påföIjd, vilken nickades in av vi.
Det sista målet gjorde vi. med ett kanonskott.
Gästernas främsta mannar voro att finna på ch., vi. samt vy.
Den bästa insatsen i hemmalaget gjordes
av försvarets män ,som matchen igenom
hade det ganska arbetsamt. Av forwards
var det endast cf. som något nämnvärt
kunde oroa gästernas försvar.

Matchen dömdes utan anmärkning av
K. Käll6n, l'alköping.

Södra Skaraborgsserien.
Mullsjii*Trädet 2-2
Slutarp-Tidaholm 0-6
F alköping-Bjurum 1-0
Äsarp-Stenstorp 4-5
Tidaholms GIF B 13 11 2 o 7r-9
13 7 5 1 38-20
Trädets I!'
tö-oD
13 6 3 4 cQ
Mullsjö IF
al

lFKFalköpingB13
13
13
13
Slutarps IF
13
Bjurums SK

Åsarps ltr'
Stenstorps IF

,r,ri.

15.

Slutarp-Titlahotrn
0-6.

6
5
4
2
2

4

3
2

t)

36-53

O

9

35--48

L 10

31-54

2

I 77-54

u!ft

St. Bjurums SK-Slutarps

IF 2-3.

ilnrcilnuHilt!!tilil!ililItililil||illl

Anders F|eribertz orkesfor
sv& &r för 2 trevliga och

Folkct utan fssterlartd
iir en verkligt fullödig filrnatisering av
Erich Mariq Remarques skakande skildring av flyktingsek)ndet i Europa
"VRAKGODS.'

giada festkväilar

pi1

löndagen o. söndagen,
Gör ett besök vid "årets
första fest i Parken !
Klnnarps I. F.

Slutarp vann jumbofinalen i Bjurum i

söndags mellan rubr. lag med 3-2. SIutarp tog ledningen efter 10 min. spel genom
hy. En stund senare kvitterade Bjurum
genom cf. B. Hallberg. I 26:.e min. återtog
Siutarp ledningen g'enom hy., men hemma-

Iagef tappade ej humöret utan kvitterade
genom vi. K. E. Andersson. Strax Iöre
halvtid fastställde Slutarps hy. resultatet
+ill t
a
I andra halvlek pressade hemmalaget
ganska kraftigt och efter en stunds spel
siröt vy. Luadgren ett måI, som av någon
anledning blev bortdömt.
I gästernas lag var ch. Engström och hy.
bäst. Bäst i hemmalaget var reserven på
ch., T. Ek. Domare var G. Classon.

r. I,

Fmnlpurkum lfinnnrp

Barnförbj.

Pi,ngstd,agen kl;.15i:

p

iiii

'l

:

ftffition å pålar,

iif f ittt|itfiiIiil|lliititf ifi1iit iitif f iitiitf ii|litfIrif

S

kar'.16org$J,erien.

Tidaholm-Falköping

7-0

Stenstorp- Muilsjö 5"- 2
Trädet-Åsarp 3 - 4

Bjurum-Slutarp 2-3

Tidaholms GIF B 14

Itr'
\4
Mullsjö IF
74
IFKFalköpingB14
Åsarps IF
74
t4
Stenstorps IF
74
Slutarps IF
Bjurums SK
.14
Trädets

12
7
6
6
6
5
3
2

2 0
5 2
3 5
3 5
2 6
0 9
2 9
t ll

galt

-v15'

78-9
41-24
45-38
33-38
40-56
40-50
20-56
33 J6

26
20
15

15
74"
10

8
5

lfärmted får ultderleckltfid rngddsln,
i

t'.:r r., :r)€tf, ritt.;'S.

+;:.!ir! ;.

r A itia. i:f: i'" i:rr:!l

I

,r

...

att jag överlåtit d"en av mig sedan är 1828 drivna vulkaniseringsverkstaaeniiii Herfljtihga grinrmivärkstadl. Med ett tack till ärade kunäer för de
gångna årens förtroend-e samt med förhoppning
min efterträdare till ,del.
:
Slutarp den 1/6 1945.

ati detta även

kommer

Oskar Gustaasson.
20
15
15
12
8
b
ö

Härmed få vi nreddela, att vi övertagit den av herr Oskar Gustafsson
innehavda vulkaniseringsverkstaden i Slutarp. Vi rekommendera oss till
ärade kunder för rep.arafionel, regummeringar och allt inom branschen.
Gott arbete, ree[l bet{anaiing.' Licönsansökni"ngar ornbesörjas.

Högaktnihgsfullt
H er rl j un

ga Gummix erh stad.,

ffiesa $råa

$}utarps $amhäikförmim$
anoidnar sin

seelva,ltl-lgla

å Kåssmerp

m.idsomrnardagarna'

SÖNDAG
Kl. 8 em.
Barnförbi.

VICTOR SJÖSTRöM'
MÄRTA EK.STEöM'

HILDA

Ia': i.'des iycl',rrc1es vicl !-I'4 Gustav, eller som
l:,.,.n vanligen kallas Gusten, Alv6n b9ltgC-"
iör'sl.a plats i k1ass II. Även Gerhard Frisk
o.h den lovarrcle juniolen Eltlor Andersson
oi;icnrålla sig sa, att and!"r lagprisct kunde
Lijreas. Atvi'n är' säl<erligen okäntl för det

BOR,GSTBÖM,

STUSE LAGER,WALL'
HOLGER LÖWENADLf,R'

Keisaren av

storä flertalet. Han har dock tränat sedan
nå.sn:r år tillbaka, men inkallelser ha alltid
heit spolierat hans säsong. De! är att hopo*s. ätt han i år skall få göra sig själv

PortuEallien
efter Selma Lagerliifs berättelse'

Em

$ffitr&sBffiäHser,

l, ir,r. reaktionsfri, ctt sts) med stoIOI, 3 att välja På, till salu.
2t

Wikström,

SlutarP.
Tel. 101,.I(innarP.

Söfua Skaraborgsserien.
Mullsjö-Tidaholms GIF B 0-5
, ÅsarP-Bjurum 3-2
J Slutarp-Trädet 2-4
lriortrot-"GIFB11 I2 0 56-9
11 6 4 1 32 -18
,'T.ä.r"t" rF
5 3 2 28-27
lrrr<r.ttopingBlo
36-30
lMursiörF- - 11 5 2 4
11 5 2 4 32 -39
I A.urp" rf
11 2 2 7 75- +3
I Stutarps rr
leiuruåsSx
11 2 L 8 30-48

SienstorPsrr 10 10

919-39

20
16
Iö

12
a2
b

t

iltrr** på staketct. {1-'ts'
En Kinnarpsbo vtlf irtalad för *tt h*tr
färr-lats ovarsantt gcnom Stenstorpr or,'h dlir'vici liijrt på ett stå]{ct. lli1l rirgti 1:å ;rllt
hade han avlågsnal sig utan

ffim*ffitils.

stål-

ketet. Vitl pollsförhöret hade han påstått,
rlt han skulle köra för'bi en annan l:il och
;rtt han därvicl kon-rmit ned i dikct. Han in{onn sig elnellerlicl inte och för'plikiades att
vicl 50 kr':s vitc instiilla sig vicl septetnberting'et,

i:Lttvisa. F öreningen har: i år gjort en
sv&r förlust, genom att fjolårets så fram,.i,r'gsrike iöprrl'e Gösta Alcx-andersson i år
iärrtnat 1q1lhiren. Han 5r numera bosatt i
östorsttncl, där' lian är Polis.
Iin som föreningen i år ser ut att få stor
siSdic av är -iuniolcn och kastaren Gösta
är''rii-lsson. soirr skött sin träning verkligt
nrålmedvetet. FIan har hela våren tränat
tillsarntnans med sin bror Hary' som ser
ut att ha lärt honom en hel del teknik' Eftersorn han också vuxit ut en del sedan i
fiol. kan tnan i al vänta sig stora saker av
hänom. F råga är om inte hela västgötaeliten mecl l'age Petterscn och storebror
I-T:rrry i spetsen iår se upp !ö1 glce 9ö?1"'
Vid sin rlebut i Göteborg vid Kvilles tävlinrrar i fötra veckun nacltle han ot'kså goda
ijcsultat. I lcrrla stötte han clå 13,46' Hans
'oolsonliga rekorr.l val förut 13.14 ' I disir,rs sl,,i han nytt kiulrhrekord gcnom att
i{aFrtä h;14 40,93. Det är då att märka, att
iran iirte uncler hela året hållit i en diskus'
valför detta var den verkllga debuten' Att
det i:rtc kan krli tal otn något slurlrpkast visa.s dlirav, alt han hade fyra kast över 40
n.-reter. I tnorgon är han anmäld till Skacl<ans tävlingar i Karlsborg'
Till stafetten i Segerby har Kinnarp anrnäl1- ett lag bestående av: G' AIv6n' G'
Frisk, K.-E: Eckerlid, Arne Olsson och
Ejdor Andersson.

ått rje Gm ur-

siikt ellcr ta retla pä hur tlet gick uled

z{t-w'

hal nu å.ter böriat taga fart. De flesta av
idrr.:tl,smännen ha riniler vintern deltagit i
gymnastii( och på så sätt-- förföreningens
berett -ig för den egentliga täviingssäsongei:]. De första som år'sdebuter.ade voro
iierränglöpalna. I de tidigare vårorientef ills3rna .h:lr Kinnarp icke låtit sig repres,,ri["ta. Orienterinqsintresset är fortfr,r'::rrr:1o dåiigt -' en bättring i det failet
ende stor'./1i . ö-r".sl:viil d. Iröt'eningcns
c'irfit:i"a,re, Karl-Erik Eckel']id, har under
.il::i.:c:n r.'ri:iL på skola i Karlsi<oga och
k, iio',:ril l:.:in föist i rlagarna, varför inte
h,.1lr:r' han ltunnat c1eltaga.'Ierriinglöpar:t I l-.a- tlock hä','dat sig överra"skande fiott'

}|emhyud$fe$t
under

ådrotten

Primr nratpotatis önskas

J. A.
4807

köpa.

Nllssoru,

tel. 106, Kinnarp.

SEUTARP

Wnd Pffi*&smm@trfesfieus

uppträda bL a. , ä1en Ekrobattruppen ARISTO BI{OTHERS samt
orrnmänniskan KEENE LA RITZI.
" Ormmlinnislian' R'eent La Ritai slog knu,l på sig sitilu, 'så, att clet rilttigt
gjorcle ont i, leitcrna gtå ft,shåclarnd, oeh, alwobatbrödcrna Aristo gjordc en
per/blfi utry0'isni,ng' ptk rnattan." G.-P.
S amffil4.sför6, ti dgi{e n.

tt
Il'

Siggagården, $lutarp

(te1. 115 Kinnarp)
för tjänstgöring Kinneveds m. fl.
socknars hingstförenings

HINGSTAR

Jupctrd
br. stj., placerad n:r 1 i Skara 1945,
mått 164-233-29,5, avgift 150 kr.
och 100 i fölavgift.

Reflex

fx, bls, prem. AB, mått 161-235"32. Avgift 80 kr.

!{otteur

fx fls, 4 år, prem. silvermedalj 1944,
mätt 757-225-28. Avgift 50 kr.
Eackmän ense om att Jupard är en

fullträff från Faleberg, elter nutidens önskemål.

Under de dagar 7g/6-77/6, dtL
hingstarna äro på lantbruksmötet i
Tidaholm, finnes provhingst.och ord-

nas med hemtl"ansport av hingstarna
om så blir nödvändigt natten till den

75/6.

3299

Styrelsen.

Ordentlig och kunnig

FilHCKA
erhåller plats att sköta hemmet åt
två i:ersoner i sarnhällej i närheten
av F alköping. trg"et rum, orcinad ieciigiret. Svar till D. Stakre, Klnnarp.
48+4
Tel.80.
Falbygden är en fin hästbygd, det
vet rnan sedan gammait. Men att
i Kinnarp _- kan slöjd-a
en falbo
- sä bra, att de måste
falebohästar
komma varje hästväns hjärta att

klappa fortare, clet visste vi inte förIlIå undras, om inte utställningskommissarie Lönroth, som vet allt
om hästar, också kan bestämm,a ra.g
och härstamning på dessa ! Vi spii
tidaholmshästen sar.nrna succös som
på sin tid dalahäslen. clO-w'.

ut.

KINNAPB IF:S B-LAG
möter i morgon Karleby GoIF" i en klubbmatch på Tångavallen, Slutarp, i följande
grenår: 100, 400 och 1,500 m., kula, diskus,
spjut, höjd, längd samt stafett. Karleby
får hållas som favorit. Det kanske också
bör framhållas, att planen ingalunda är
frialiyst för publik under matchens gång,
utan all sådan är välkommen.
Gösta Arvidsson nådde vid Skackans tävIingar 13,27 i kula sa'mt omkring 38 meter

i diskus. t/6-'1f,.

llhan hunnit med ett 4o-tal tretäckningar.

I

u*rltf
å;H
;":Tå:'ä#;l,x':d;;-;;
Falbygdens
r qlOyg de ns ardenneravel
arde n n e rave
,;rf";;;i:;
.
rt r--lg--t-r -- -f:'--!! r^-ln*":till;l;l*::?f;Li;:,;;iI:;
0 IIa
n
b
An

I
I säga

Luttra, I3rismene, Göteve och Vår-

m stal fi::|,**-fi'ffi
I I rn
fn riAmSfAi
ri rlder$
d e nS fri
d vllAH
äitr{ffi
lh:*I:,, l,:ji"l'*;1,1";

l?,?:1,;,:,:

";:"

r,ffi

|

,;f'; äfi*kr<rss. ä',-'iiö'-"-'ffi""
och
Hingstforeninsqrnus insqts qv i ;'*"lg';:'i;i:;'ä:åff.*,lll;::
den störstq betydelsö, I in::*'9"?;,'fff:1:'äffi;,"o"L1ä,'lål;
Nu'

J upqrd

|

lländast ett 3o-tal premierade hästar'
ll sex år senare, finrrs tlet ett hundratal arclenner, som premierats' Den hingst'

p,å,stå,, att Sveråg,e wnder krig.så,re'n
då' man haft
"
- upf
pa tttn,Ao pa;'Adginn och Noi:d1ranhrike ryckt
platsem inorn ard.enner,aöel,n. och d,å, d,et iir ti.lea sant ,o*'årt'i\to a,
sogt, att skaraborgsbygcletna kar tancliis 7lörrti,*sio oraurinit.iå*, ia
betyd.er också" detta,, att hiir fi,nns iust nu ztä,rldens föniiimsta a;dt:;";;
aueL. Mq,tx b.ehözter helter i;nte vara wtbi,ldad, höstkarl
tårctiii;,iitt
"tn
att
de
tå*"'r;riit"når-t-i:y;a;;;.
att
hunna
htnstorera,
toppctiåriför
'inte
bara d,ro rosand,e grånro att si bi, wtan q.tt' de också, *iiiit ioio

Hästerperterna

ll

betytt mest för hästavein
ll:"* hittills
föreningen, är -den år 1939 {<-ö-pta
il*"- som då kostade zo'ooo kr' Han

annat att

.

llstttt*, år samt AB-premierad' Reflex
llSt "'nio
samthar den
llkom från Morup i Flalland
Guval tjll fader och den
llA-nremierade- Freja till m'oder'
llAB-premierade
nässattsynt ti"d,lo nr:prurnritanter för si:n ras. Och både erpertii""tn-åri ll Hingsten-Pierot bytte föreningen
Aktueli,
som i sin
mot
omedelbart
and,rahqnd,si,ntresserade h,a med, all rätt stora förviintni.ng,*'1åtAr'näit- llF"
mo1 Stim, vilken.T^n.i
wppvisningarna på; Tid,ahotmsutsffittnaigii, åu nuf* nxin:mui"'iioit""ti- llll' tnot bvttes
poneras.

Juparcl sråtar med synnerligen för- , åifaua.r- inlösåi hingsten To.e." soå tian
förälclrar. Han är taAa äcn upp- | hade till i-l tg!3, då han byttes mot
världens nu
| .rru".tr
^
men
"ai"u
på Falebergs stuteri samt har ååt-tlJ""nttot, vilken är AB-premierad,
hingst är treåringe" r;h:;,"ä-kronorr-l
häsien Jupard, ö- sedaä iebruari i årlberömdä Jutard tl1l fud"r och c1,en tas-lhat-t,.såldesomedelbart. ,.
, i. r-_-;
äges a'r,. kir.rr.v"dr -.å--ff.å r".i""iil aafr Erosa till mor. Ärr.n o- Jupardl^ Föreningens treclje.,-hingst..är fyrahingstförening. Det är föreningens se- | kostacle stora pengar i inköp h"i -"tr, låringen Hotteuq ;om^köptes föt\?,:t_:I
.asLe förvärv o.i t i,,nJ.,i :nEt..l-""r | ,..r, val'c att clet äi.n iai."i"g, ro- | H"" kom från John Ar:dersson, Kärrct,
hästkarlar emellan ro*.tir.n.ati,on. Och I iriiuit dess ägare, lyckats hå.lla s[rång- iGrimeton, och kostade- X,Y i: T"d:I
clet märkliga at, paitåt sakkuns,kapen, I avgiften rr".E i i5o kr., vartill t o--ä ll'ät l{eron och moder Gutti,. Yit\" 919i
äro A-prenlierade. Han frck ät 1944
att Jupard tillhör det där absolut sä11- | roo kr. i fölavgift.
..,nLn ,lrg.t av hästar. som en expertl l.t är kanilie bäst att med en gång lsilvermedalj i Falkenberg.
Föreningens.hingsta.r har genornsnittpa, ut"" 1t"1" o.r,, att den ovan åberopade
inte kan hltta något
1..
"^f..i".i.t
eller Jligt hait z5o 'betäckningar per år, även
rr"t f-r.ft ;;.i.ki. I tt.i.rp"itiren inte är hl Johänsson".äenl
som måste beteckru.
för för'ra,Yt9"g..1 qillj:1
5o,ooo kr. har här I trtia.t
luåg."' andra medlemmår i Kinneveds- lom siffran,
""
"",iurt
zoo. Uncicr föreningens
omkringNär
*u.r
försöhingstförening.
not..utt
Jo.
ä.i."r
.r-"ä.""".- |
Äarlg tidigare
[ti11
hing.t, o.i äu.,l om summan förefaller I k., pu*pr"hr Johanöon om Jupards för- | sex . år har dess utveckling *t9 fllT_
man inte 1å"$t. än, att I synthet och omsorg skötts av styrelsen
clen oinitieracle att vara svindlande, då I tjä.rätet,'[.o-å..
' ät kanske
den allra Törnämsta | *..1.. hr Evald Johansson i ft",tP ::i
man,
dä
gä11er
häst,
såL
förstår
det
en
J'upa.d
*un i., det ståtliga iljuret, att han Åar iririgtten inom "ardennerornrådet" här i I ordförande, hr Torsten Andersson,
te vara något
extra orclinärt. lanäet. Och en fackticlning uttryckte I p-ackgården, Slutarp, som kassör o,ch h1
"it,l.tä,
Och titte,-r "på honom
är många gånger sig häromdagen även i rätt sf försiktiga I Valclern,lr Johansson .. som sekreterare
om väl värc1 besväret att göra åtå."ilit oJä"l"g oniJuparcl, då man sade, "Jttfloch-.fo-clervärd. Det är en utomordenthr Valclemar Johansson i'siggagården i clen to?de stå-sig i internationell kiass".ltig nagtlass-ig t-reklöver' man har komSlutarp, som är fodervärd"Iör* Kinne- X{an knyter myc"ket stora förhoppningar I mit tråm ti1l;och man vågar föruispå, att
hingstiöreni"e'
v.dsortå,l,
"*":.hingstförenings beskällare. till Jupåds iniats för hästavelni-höjän- lKinneveds
,koTTR-?jt
på Tidaplacering
in
en-förnåmlig
,,-:--.*----.:"-.-:,.-:.-:---- ä" ;ätåu".; ln""-, r.irgJiör.ni',g"nr ä-- lnottu
:-.:

Det är väl fråga

om, huruvida inte
allra förnämligåste avels-

]

råde utan också inom ibetydligt större de- | holmsutställningen.

lar av vårt land och föreningen får

?:x'i"''iqf;,#;#'l;f:

rbe-

'

i:i;*;","tlll
I

Lägenhet

Älvsborgs och Jönköpings län;.ända från I lönskas hyra i Slutarp-Kinnarp eller
Bjällbrunna utanför Norrk_ö-ping, har I ldess närhetr svar till (1 juli". ä. t. t.
man också tingat på Jupard. Hittills har I
I5OOO

i, Kinneued,sföreni,ngen
en au ucirldens nu frd,mste auels-hi,ngstar.

"Jupard,"

S f # F' EHtr ä,ss fu sS g t&s ff m s

f

anordnas å

no{fsPEatsen' Siutau"p
söndagen den

r juli

I'cntplet YinternY, Ki'nnarP.

ViCare s,nnons flamcleles.

onsdagen den 13 juni kl. 20. Obs,l
Folklekar tili musik å dansbana.

Kinnarps I. F.

4881

S!

mtarps Sarn häl.lsfören i ng
anordnar

Lekafton

sedvanliga

öl!l
l

anord nar Ki,nnarp s Iantlt cillsför

hl. 20 och midsornmard.a,gen kl.

Alla

Styrel,sen.

!-öredrag av kyrkoherde C. Särndahl,'Gökhent.
Illusik av Skaraborgs Luftr,ärnsregementes musikkår.
Uppträdande av de från Göteborg så välkända Aviato Brothers
och ormrnänniskan rReen6 le Ritzy.
samt Axevalla folkdanslag.
Foiklekar krin g midsomm a rstång, skjutbana, pilkastning, gissningstävlan, chokladhjul, tombola ffi. ffi., Serveringar m. m.
lnträde.midsommarafton äldre 50 ör'e, midsommardagen äldre 1: 50, barn

Gösta Arvidsson
dubbeImästare"

:

I

.

tC/6-,15.

50 öre.

händelse av regn

blir uppträdandet i

föreningslol<alen.
.

PROGRAM:

,MIESOMIU.{RAF'TON:
FöREDRÄG av lektor Dahl6n

FOLKLEKAR kring midsommarstång.
Mllsil{ av Bröderna Antonsson'
M"I D S O M lV{ A R D A G E N:
K1. 15 Festen inledes med musik av Skaraborgs Luftvärnsregementes mu-

sikkår. Därefter häisningsanförande.

Kl. 16 Konsertinusik.
KI. 17 Föredrag av kyrkoherde

..

rer gick i

söndags

gande av många lovande pojkar från inte
minst bygderna kring F alköping. Falans
huvudstad var dock mycket klent representerad och hade endast en man med
låt

vara att han hade snudd på segern

- två
i de

grenar, han deltog.
Kinnarps Gösta Arvidsson, som trampar

i storebrol' Elarrys fotspår, erövrade
i två grenar. Sandhems stavhoppande Stig Andersson klättrade över
på

mästerskapet

Sårndal.

ribban på 20 cm. högre höjd än vad kam-

K1. 17,30 Musik.
I(1. 18 Folkdanslaget.

raterna förmådde. Gudhems Bertil Gustafsson hedrade sig liksom pojkarna.från

Ki. 18,30 Folklekar.
I{1. 19 Musik.

Wilske och öja.

Kl. 20 Uppträdande av Reen6 le Ritry.
Kl. 20,30 Folklekar.
KI. 21 Foikdanslaget och folklckar'.
K1, 22 Uppträdaande av Avizto Brotherso därefter. Eolhlefur,

Sven Äxelsson, FAIK, ledde större delen
1O,O00-metersloppet men var sedan
tvungen att bryta, då DM-loppet på samma
distens en vecka tidigare gjorde sig kännbart.

'av

ffitmff- ffimmnmffitr$est
anorcl.nas

i fri idrott för junioi Lidköping med delta-

Länsmästerskapen

KOMMTTTER,AD

av KtrNNEVEQS SKYTTEFöRENf,f{G

å

t|e

lördageii den 16 juni kl. 20 ocrr söndagen den 1z juni rrl. 1g.
DANS till musik av den berörnda orkestern The Fi,ness, Borås. DANS.
Sedvanliga anordningar.
Till talrikt besök inbiuder
I(i,nneu eds Jky

tt

e

f ör eni,n

, 'ftfl is$ioilsfältot, ,}lallsäng
Söndag

kI. 14.30. H.

Petl,ersson.

Festparnd@m E KIr'lnarp

5051

ucilltontna!

Inträde 50 öre.

rr :rii

MTDSOMMÄRDAGEN:

Obs.! I)ragkamp mellan medlemmar :r,v Kinnarps Idrottsförening och Samhällsföreningen.

15:

MIDSOM.X{ARAFTON:
Föredrag av tr ektor Einar Dahl6n, Göteborg.
I\fusik och folk]ekar kring mid^sommarstång.

en,,

onsdagen den 20 juni kl. Z0 å
Festplatsen, Ifinnarp.
Tan lekledare. Seruering. Musi,k.

$$ffi'ffiffi ffiffiffirffiY&ffi$FE$T
midsornmarafton

ru

i festparkem, Klmnanp,

;

Nd

ff"HKffiFTffi

g.

Rudquist, Saen

Kaffe serveras. Kollekt,
Välktiinha.

FOTBOLL.

ilalmstad-l{åssiö iärnuäUar förstatligas,

SlutarP-FlobY 0-4.
Ovanst. båda antagonister från en mängd
seriematcher möttes i torsdags kväll på
Tångavallen, Stutarp ,i en vänskaplig upp-

Den l juli 1945 komma Halmstad NässJö järnv'ågar 'att införlivas med
Statens järnvägar. I all persontrafik samt i lokal godstrafik tillåimpas
Statens järnvägars taxa från samma dag.

görelse, vilken'gäster'na vunno med 4-0.
tr'örsta halvleken var ganska jämn och båda lagen hade fina chanser att göra måI,

I

Stationerna lämna närmare

upplysningar.

r

Jiirnuiigsförualtningon;

5166

uvle-cs'

i

men de båda lagens målvakter awärjde
avspark i andra
halvlek gick tr'lobykedjan upp, varvid hi.
sköt i måI. Uppmuntrade av framgången
fick Floby i gång ett gott spel och dominerade de 20 första minuterna av halvleken.
Målet n:r två gjorde cf'' som även var
pappa till tredje målet. I slutet av matchen
spelade tr'lobys högerwing sig fram bra och
från fint läge kunde hi. göra fjärde måIet.
Flobys bästa voro målvakt, hb'' vh. och
cf. I Slutarpslaget gjorde bakre försvaret
en bra insats och i kedjan var vi' bäste
man. Båda lagen stäIlde upp med reserver.
Domare: Thorsson, SlutarP.

bra. Omedelbart efter

SLUTARP
+
fi:',
_ ,

*:i.,!

lfid $lutarps $amhfrilnsflörenlw$ $lsra

Isem$yudstusr

midsommardagen ko4sertg1.pr,

Karlsborgs Lufivärnsnegernentes Musikkår.
De fettomenala Avizto Rrothers oclr lteen6 le Rif zy upptnåcla

lil.

,20 -och

Sc plogram

i

22.,,,Axr:4lls,FolkdansJog,Ll.

J,8 ,qi:h 21.,

I
l
I

,,

föregiLendc ti'dningsnumYncr.

I

Gör ett
bygtlsfest'

besök g)d, m,i,tlsovnmarhelgens stöt"sta hern,sa:mhcil,l,sföreninaen,

sfest

Kungörelcse. H e m bygd
Härmed tillkännagives, att röstlängd för val till riksd.agens andra
kammare, jämte kommunal röstlängd
ror

anordnas å

idrottsplalseltn Sl utarp

Kinneveds kommun och

sönilagen d,en 7

valdistrikt

juli

med,

börian kl. 79.

Program:

finnes under tiden, från och med den
6 tili och med den 12 juli framlagda
i undertecknads bostaci för att där

Kl. 17,00 Musik av NTO-trion.
17.30 Hälsningsanförande,
18.00 Sång, deklarnation. ,

vara för granskning tillgängliga;
och erinras tillika, att den, vilken
rösträtt enligt längdernr eller någon
av dem ej tilikommer, men som för
sig vill påstå sådan rätt, eller den,
som anser, att annan icke skäll vara
i längderna eller någon av dem upptagen såsom röstberättigad, äger att
ingiva sina anmärkningar, skriftligen avfattade och åtföljda av de bevis, han viil åberop'a, tiil valnämndens ordförande senast d. 18 juii före
kI. t2 på dagen ävensom att prörrning av mot röstlängderna framställda anrnärkningar äger rum i undertecknads bostad den 25

juli kl.

Inträde: 1 kr. för äldre, 50 öre f,ör barn.
Templet 1923 Vi,nterny.

19.

Eillth $e$er$äffiMffi

Slutarp den 20 juni 1945.
.

GUSTAV HALLÄGÄRD"
Valnämndens srdf"

""i,i.

med orkester gästar

En obetydiigt begagnad

I{öfläkt
med 14 m, prima plfi,trör
grund av att hiss finnes

,

tiil

i

olklekar till musik.
19.00 Dragkarnp: NTO-are mot
icke NTO-are.
Kaffelöpning.
19.30 }{usik.
F olklekar.
Sedvanliga basaranordningar.
F

salu p

Nolgårölen, Kinnarp.

I

Ki nnarps

festpark

lä,lJ,äili

14

tb

,KINNARPS

och
jufiJ

I.

T..

Ensittarförråttnfurg i Kinneved.
På framställning av A. F..Johans_
son, Granbacken, Kinnarp, har läns_
styrelsen i Mariestad förordnat di_
striktslantmätaren Kurt Ax6n i F;l_
k_öpings .d.istrikt att verks.tåilia för_
rättning enligt ensittarlagen för inlosen av ett jordområde under 1/4
mantal _Lagerstorp Nolgården 6i i
rlmnevecLs

LVI6.]"IS'
IF
anordnar i kväll klubbtävlingar på
Tångavallen, Slutarp' Tävlingarna gälla

KINNARPS

såväl seniorer som juniorer. Minimiåldern
för juniorer år t5 är.

ffi&Wffi

STAVHOPPARE FÅ STAVAR

AV EöR,BUNDET.
Stavhopp är en gren med svensk tradition och den om någon är värd uppmuntran. anser man inom Svenska Idrottsförbundet. För att i görligaste mån åstadkomma hausse i grenen har förbundet gått
i författning av inköp av 100 koniska stålstavar, en utgiftsPost På 10,000 kr.
Stavarna distribueras till klubbar landet
runt. Det gäller för Kinnarp och Sandhem
m, fl. klubbar att hålla sig framme'

i a{ton.

socken.

Kinnarlts
bct/6-,4g.

I.'F:

7/t-,+€.

h-----

7l anmälningar

GöST A /..BYIDSSONS RE BU I'T AT
.VID DM
i Borås, 13,95 i kula och 4l'32 i diskus'

till Falbygds-

I

/r'<s'

äro båda nya klubbrekord. K. G' får nog
se upp på Falbygdsmästersl(apen på sön-

mästerskapen.

dag.

Skall Iililske eller Kinnarp vinna

Bra resultat
i junior-DM.

erhåller plats.
ÖDEGÅRDEN, SLUTARP.
Tel. 39 Kinnarp.
545L

'G. Arvidsson, Kfurna,rp, dubbel-

segrare'

Borås hade

i

{?-t{s'

lördags och söndags anord-

nat DM för Västergötlands juniorer på
Ryavallen. En representativ samling juniorer från hela distriktet deltogo i tävlingarna, som gynnades av vackert väder och
voro bra arrangerade.
!'rån våra bygder deltog bl. a. Inge Jonsson, FAIK, som lade beslag på andraplaceringarna i höjd och 110 m. häck, där han
var ytterst nära segern, och kraftige Gösta
Arvidsson, Kinnarps ltr', som blev den ende
dubbelsegraren. IIan vann kula på 13,95
och diskus pä 47,32, två synnerligen goda
resultat, som nog'inte överträffas så snart
på junior-DM. I den hårda stavtävlingen
blev Ejdor Andersson, Kinnarp, fyra och
Stig Andersson, Sandhems IF, femma, båda på 3,00 m.

i

festparkenr Kinnerp

dågeiq,dpnl41 iuli.

Folklekar

Resultat:
100 m.: 1) P. Malmberg, Skara IF, 11,2.
400 m.: 1) G. Damm, Hultafors, 57,9; 2)
B. Gustafsson, Gudhems II.,52,7;5) E, Andersson, I{innarp, 58,9,

til!

ii"f,i, i.'

;i

il!u$!k.

Resultattävlingar
i Kinnarp.
5/r-.tf.
II'höll i

torsdags och söndags

dentligt.
Resultat:

m.: 1) S. Gottfridsson, IF Elfsborg,

3,57,0.

Höjdhopp: 1) O. Törnell, Åsarps rtr., 150;
2) ll. Kje116n, Kinnarp, 140; 3) G. Gunnarsson, K, 135.
Längd: 1) A. Olsson, K, 587; 2) R. Göransson, K,525t 3) P. Jakobsson, Äsarp,

m.: 1) R. Norberg, Alingsås IF,
18,53,2.
| 110 m. häck: 1) T. Ekman,.Hagens ltr',
ItT,O; 2) Inge Jonsson, X'alk. AIK, 17,0.
I Längdhopp: 1) T. Magnusson, IJlricelhamns II', 652.
3,000

516.

Diskus: 1) Svän Andersson, K, 32,92; 2)
M. Sand6n, Äsarp, 27,56; 3) O. Törnelt,

Höjdhopp: 1) A. Nilsson, Bredared,'180;
2) Inge Jonsson, Falköpings AIK, 170; 6)

ÄSarp, 27,60.
På röndagen deltogo tre f. d. Kinnarpsstjåirrnor, som numera tävla för andra klubbar. En del goda resultat nåddes.
Kula: 1) H. Arvidsson, I'AIK, 74,03; 2)
Ä. Fris.k, Kinnarp, 12,05; 3) Elof Nilsson,

,

Trestegshopp: 1) L. Brinkenberg, IFK

Skövde, 13,67.

Stavhopp: 1) H. Johansson, Bredared,
3,20; 4) E. Andersson, ICnnarp, 3,00; 5) S.
Andersson, Sandhem, 3,00.

Kulstötning: 1) G. Arvidsson, Kinnarp,

r

ons

Ktriuarps IF

Kinnarps

spjut.

S. Andersson, Sandhem, 160.

mkffiff$ffiffi

resultattävlingar för svenska serien. På
torsdagen var det endast juniorer. Seniorerna deltogo i stäIlet på Odensplan i fredags. De deltagande juniorerna voro dock
retrativt fätaliga. De flesta föredrogo att
fungera som åskådare. Kinnevedsungdomen behöver tydligen rycka upp sig or-

Resultaten blevo över lag mycket goda.
Nämnas kan 3,57,0 på 1500 m. och 56,85 i

1500

s;tandaret?

DRÄNG

Westermalm, 71,,37;

4) B.

Torstensson,

5) E. Arvidsson, Kin13,95.
Diskustkastning: 1) G. Arvidsson, KinHö"jd: 1) B. Torstensson 160; 2) L. Carnarp, 41,32.
I6n, Kinnarp, 160; 3) Ä. Frisk, Kinnarp,
Spjutkastning: 1) L. Millbert, IFK Sköv755:. 4) H. Arvidsson 150; 5) Gösta Johansde, 56,86"
,l
son, I{innarp, 145.
!
I

|
I

|

Boråskamr., L0,94;
narp, 10,56.

Falbygdsmästerskapen i fri idrott äger i
morgon rum på Odensplan. TiU tävlingarna ha inkommit anmälningar från de flesta
av alliansens förening'ar. Sammanlagt 71
idrottsmiin äro anmälda, fördelade på 113
starter. IK Wilske och Ifinnarps IF har
de största trupperna med resp..20 och 19
man. Dessa båda föreningar ii,ro också de
dominerande på F'albygden, och vem som
skall vinna standaret, avgöres om söndag,
likaså mästerskapspokalen. I'örra året
höll Wilske undan för Kinnarp med en poäng, Poängställningen om standaret är nu,
att Wilske leder med 8 poäng före Broddetorp, som har 4, medan Floby och öja ha
3 poäng. Kinnarp är än så länge poängIöst.

Tävlingarna börja kl. 10 med försöksheat på 100 och 400 m. samt höjdhopp och
spjutkastning, Kl. 14,30 gå.övriga grenar.
Här nedan ett litet axplock ur startlisEorna:

100 m.: 14 anmälda. Favoriter: S. DahlGustavsson,
Gudhem.

ström, Wilske, och Bertil

400 m.: 12 anmälda. tr'avorit: Bertil
Gustavsson, Gudhem, JDM-tvåan vinner
säkert, men Eliasson, Luttra, och Wilske-

löparna tr'ant och Algotsson vilja nog ha
ett ord med.
1500 m.: 14 anmäIda. Favorit: E. Fant,

Wilske.

5,000 m.: 8 anmälda. tr'avorit: Evert Andersson, Wilske, med klubbkamraten B.

l\fagnusson närmast.
Höjdhopp: 13 anmälda. Denna gren tycks
bli mycket jämn, med flera man goda för
1,60. Bengt Andersson, Karleby, är dock

ett starkt namn.
Ländhopp: 13 anmälda. Favorit: B.
Steffner, Karleby. Karlebypojken är nog
den ende, som hoppar över 6 m.
Stavhopp: 7 anmälda. G. Vilgotsson,
Kinnarp, vinner nog denna Kinnarps paradgren. E. Sandin, Tiarp, kanske kan
överraska.

Kulstötning: 11 anmäIda, Storfavorit:
Kinnarp. över 14 meter?

G. Arvidsson,

Diskuskastning: 11 anmälda. tr'avorit:
K. G. Johansson, Wilske, men "gamie"
K. G. får nog se upp för juniormästaren
Arvidsson, Kinnarp, som gjorde över 41 m.

i

söndags.

Spjutkastning: 10 anmälda. Favoriter:
K. G. Fant, Wilske, och Anders Nilsson,
Luttra.
- Stafett 1,000 m.: 8 lag anmälda. F'avo-

rit:

Wilske.

41,53; 2) IJ. Flansson, Gustavsfors IF,
41,06.

Slägga: 1) A. Ringström, Brännan, I{ärn-

ffiffista Aruldsssm h$etl duhbel-

ösand,52,23.

I:Iöjcl: 1) G. Mattsson, örgryte IS, 188;
3) Alne Nilsson, Evedareds Itr, 184; 5) PerIJno Uhnosscn, W!-UM, Linköping, 180.

Längd: 1) Nils Eriksson,

mästnne E iumEmrsrila$ $M,
tal7-as.

Segraren trlornsterPrYdd octr
avhu.rrad vid hernkornsten"
och på söndagen fanns
lördagskr,ällen
Få
det så gott som endast ett namn på Kinn-

Vann kula pa L4,23 och diskus på 4l'53.
Svenska mästarna i fri idrott för juniorer korades i Iördags och söndags på Eyravallen i ör'ebro, där Karlslunds IF stod som
arrangör. Närmare 200 ungdomar från

arpsbornas -läppar, och det var Gösta Arvidsson, sonr inte a..ktade för rov utan eiövradc
två sverxka juniormiisterskap i Örebro' Det
var obeski'ivligt jubcl bland den stoi'a fcst-

J

|

I

put,liken i frslparlien i lörCags. di det kun-

I

gjordes att Gösta blivit mästare i kuia. Att
slämiringen inte vrr säm,e under söndagskvällen, då han även. blivit mastare i diskus
och själv i egen hög person hälsaCes välknappast sägas.
, kommen hem, behöver väl

hela Svnrige tleltogo. De flesta titlarna
gingo tiII Västsverige, som tycks ha ganska väl sörjt för återväxten. Resultaten j
I

|

voro över iag goda. Arne Åhmans trestegs- |
resultat på 14,?9 t. o. m. mycket gott' Bäs- |
te svensk i landskampen mot Danmark ha- i
de cxakt samttla lesultat. 1'ävlingen rnönstrade en hei dei lovande ungdomar, som sä- )
I

'

|

för
fört upp Kinnarp i det idrottsiiga rampijuset och l6'ppades, a'lt han i sinorn tid komme att erövra det stora S1\.{-tecknet till Kinnarp. Scm ett syniigt bevis överlämnaCes en

i större sammanhang.
Två dubbelmästare korades: Gösta
Mattsson i höjd och 110 m. häck och Falgen

i diskus. För'väntningarna

blevo såle-

des infriade och även övertr'äffade. I{ans
resultat i de bäda grenarna voro mycket
förnäm1iga: 14,23 i kula och 41,53 i diskus.
Arvidsson har förutsättningar för de verk-

ligt stora resultaten, och fåf han bara utveckla sig i lugn och ro, kan clet inte dröja
så iänge, förrän de komrna. Martin Jansson, som har hcnom under sin uppsyn, sör-

Il :s orol.. ucralL ,'rndersson noll

hä1sninEstal. där' han tackade Gösta
leans goda prestationer och för ai+, han

kert komma att tala om sig i fortsättnin-

ser

-t\.rnnar'0.s

ett kort

|

bygdens egen lovande kastare Gösta Arvidsson, soln vann kula och diskus. Redan.
före mästerskapen var ju Arvidsson favorit i kula och tilltroddes även stor:a chan-

Westermalm,

7,00.

blom.sterkvast och sedan hurrades det väI-

deliga för den unge mäslaren.
Att Gösta sliuile vara kapabel att vinna ett
GöSTA I"TiI/1'SSON"
svenskt mästerskap uppe i örebro hade man
m. vid Västergöt.iands DM på 3,57,0, blev i initierade kretsar liksom på känn. Han har
Dubbelnt'tistcr'rew

nu tvåa pä
Ilesultat:

under senare tideir visat sig vara i mycket

4,O2,6.

I{ula: -l)

G. Arvidsson, Kinnarps IF,
2) O. Svensson. IFK Karlstacl, 13,80.
1,500 rn. hinderlöpning: 1) R. Norberg,
Alingsås IF, 4,23,6.
Tresteg: 1) Ä. Åhman, Nordingi:å SK,
74,231'

14,79.

St:rv: 1) K. Pihi, Malmö AI, 3,60 (omjer nog för att verkligt lovande, unge Ar- hopp 3,70).
Spjut: 1) L. Millberih, IFK Skövde, 57,33.
vidsson utvecklas på rätt sätt' Den andra
110
m. häck: 1) G. Mattsson, örgrYte,
representantcn för våra bygder, som deltog 15,9.
i
blev
tr'-AIK,
Jonsson,
i tävlingarna, Inge
100 m.: 1) Inge Nilsson, Karlstad, 11,0;
sin specialglen, ll0 nr. häck, utslagen på 2) P. Ma1mberg, Skara IF, 11,1.
400 m.: 1) S. Abelin, Itr' Linn6a, Sthlm,
så god tid som 16,6. l\{en han hade oturen
49.5.
heat.'
segrarens
blivande
att komma i den
800 m.: 1) O. Åberg, Gävle, 1,54,8; 4) T.

god form och på träning flera gånger varit
över 14 meter. ,A.tt fuliträffen c{ärför kom
nu, \'ar ingen direkt överraskning. Att nerverna skulle klicka fanns det ingen som var
räcld Iör, ty att tala om nervositet och Gö"sta
pa samnra dag. gör ingen som l<änner honom närmare. Gä11er det bara något, kan
man vara viss om att han gör bättre resultat
än vaniigt. Segern i diskus kom så där litet

mer överraskande. Där har han visat sig
vara tämligen ojämn. "S1år det" för honcm, så blir det vackra resul;tat, amrars relativt dåiiga. Hans stii i diskus är fortfarande svag. En norsk tränare, som har sin
verksarnhet i Borås, saCe när han såg Gösta

I spjut försvarade tjoiårsmästaren, Len- Falk, Lidkö1ring. 1.55.E.
3,000 m.: 1) E. NYberg, örgrYte IS, vid DM-tävligarna där nere, att han ännu
nart Miilberth, Skövde, sitt mästerskap och
8,44,6; 4) Harry Nilsson, Tlagens IF, Sköv- aldrig sett en kastare kasta så 1ångt med så
vann i sitt sisla Jiast Pa 57,33.
I

den halcta lOC-ilreters{inalcn'blev Pelle
Malmberg, Skara, tvåa På fina 11'1.
Sven Gottfritlsson, Borås, som vann 1,500

Den i Göteborg na

tå,

de, 8,58.0.
1,500 rvr.: 1) H. Magnusson, IFK Karlstad, 4,01,8; 2) S. Gottfridsson, IF Elfsborg,

Bcrås,

4,02,6.

Disl.us: 1) G. Ar'viclsson, Kinnarps

IX',

sti1. Detta säger nog om hans förutsättningar i denna teknilgren. Hade han

då1ig

bara r:rera.slil. vore de 45 rneterna icke ouppnåeliea för honom redan i år.
Då Gösia nu nått liksom en milstolpe på
sin väg not den verkliga idrottsliga eliten,

är dei att hoppas, att han även i

iäJtWWulära d,ansorkestarn

gåstar

f,lJ )

KI n narps fe$tpark

så populär blanC Kinnarpspubliken.
-nr

,g;';;

Iördag

och

söndag.

STORSLAGNA BASARANORDNII\GAB,.

Besölo å,rets störster, fest.i, 11arlcen.

p[T-4t,

KINNARPS

I.

fort-qätt-

ningen ådagalägger samma tränings{lit och
skötsamhet, som han nu är i besittning av,
och att han förblir samme lugne och sympatiske yrigling, icm han nu är. Det är främst
detti .sista, att han ännu inte sagt ett enda
självförhävande ord, som har gjort honom

F.

i
|(inltarp
20.

Tiillmiiten

Talare: Åke Axeltisd,-sönd. kl.
son, missionär Högl.und, m. fl.
Så,ng och

musilt,

Vril,komna!

Kinnerreds SkyttoförenitiCI

TACK

har uttagning och polnltiiuling den
29 juli kl. 12,30. Anmälningstiden

Till stäktingar och vänner för all

uppvaktning under lysningstiden och
på- r'år bröIlopsdag, samt till Vartofta
Skyttegille, Vartofta J. U. F.-avd.,
Kinneveds S. L. U.-avd., KinnarPs
Idrottsförening och traktens ungdom
för den vackra hyllningen framföres
ett hjärtligt tack.
Anna-Greta oc'h' Gustaa Oskarson,

utgår

Styrel'sen.

3 st. sömmc:r€ftor
få stadigvarande arbete på Slutarps
syfabrik. Även ovana antagas.
Slutarp den 26 juli 1945.
A. W. Aklqui,st.

Frökinds |(rislidsnämnd
har exp.-dag i Kinnarp hos nämndeman Gustafsson, rnå,ndagar och fred,asar kl. 9-12.
GIöm ej att omgående avlämna

hekafton

veddeklaration!

anordnas

Kri,stidsnd,mnd,en.0.

::_l

ä

ldrqttsplatqent

onsdagerr den 25

Stutarp
Kl. tr9,45 fotboltrsmatch

i
tlh'qs'

Fastställtl avstyckningsplan

. Kinneved.

13,30.

6021

juli.

lsrdtruharc rnol Indlr$tiarhelere"

Länsstyrelsen i Mariestad har på
framställning av hr Nils Johansson i
Kinnarp fastställt en av distriktslantmätaren Kurt Ax6n är !945 upprättad avstyckningsplan för del av fastigheten Hassla Västergården 2a i
Kinneveds socken, dock rutom i vad
angår den å planen åskådliggjorda
indelningen i tomter inom kvarter.
,Planområden angränsar allmänna
vägarna mot Ulricehamn och Brismene. Fastställda förslag till omläggning av dessa vägar ha inarbetats i planen, vilken helt utformats
med hänsyn till de nya vägsträckningarna. En inom planen belägen, redan avstyckad lägenhet, 22e, år avsedd att bebyggas med skolhus. I
övrigt äro tomtplatserna avsedda att
hebyggas för bostads- och småindustriändamåI. Området awattnas åt
nordväst. Ledningar för avlopp kunlna lätt ordnas. Genom området går

!

Olyckshändeilse

i

Slutai'p.

toltvorkstad

i

ttfi-"ti,

I Tage AnderiisOns reparationsverkstad i Slutarp inttäffade i onsdags kväll en egendomlig olyckshändelse. En chaufför i Kinnarp, David
Stare, hade erhållit licens på två nya
biidäck, och han och Andersson voro
sysselsatta med att monteia desamma inne i verkstaden. De hade det
ena däcket liggande på golvet, och
skulle pumpa upp detsamma, då det
exploderade med våldsam kraft. De
båda männen tiäffades ziv låsringen,
som slets loss, och Anclersson fick
högra benet och högra armen avslagna, medan Stare fick högra lårbenet
bräckt. De skadade fördes omedelbart till Falköpings lasarett, där de
torde få kvarli$ga en längre tid.

i

FI-{STPARKtrI{, I(INNÄRP,
*nsdagen tlen XB jnli.
FOLKLIDKAIT

tili -musik

På

I.

F.

dansbauan.
i)ö*

J

Kinn*r'ps

-12,
i VINTORP
8-10.

tisdagen den 14 aug. kl.

Medtag personkortl En var bör

tillse att rätta kort erhålles. An-

märkning måste göras genast vid
mottagandet.

Ansökn. orn kraftfoder och gödningsmedel mottagas,
F röl+inds Kri,stid,sniimnd,.

. t\/t

H.rleby 0. o. l. F- 4f.
l{io.,arpr l. F. 46-42,
På Karlebys, efter de senaste dagarnas
regn ganska btröta iclrottsplats utkämpades i
söndags en klubbmatch i fri idrott mellan
rubr. klubbar. Kinnarp, som dock saknade
några av sina bättre idrottsmän fick finna sig
i ett nederlag med 4 poäng. Ragnar Andersson, Karleby, slog juniormiistaren G. Arvidsson i diskus, där dock den sistnämnde tog det
synnerligen lugnt med tanke på måndagens
tävlingar på Od'enplan,

De bästa resultaten:
m.: 1) B. Steffner, Ka, 12,1, 2) Ejdor
Andersson, Ki, 12,2,3) R. Cardeli, Kå, 12,5.
100

400

m.: 1) Ejdor Andersson, Ki,

K.-E. Eckerlid, Ki,
1,500

m.:

5X,4, 2)

3) R. Cardell, 61..
1) K.-E. Eckerlid, Ki, 4,21,2;2)
58,4,

Sigvard Johansson, Ka, samrna tid, 3) Ejdor

Kula: 1) G. Arvidsson, Ki,

Kinneveds Erk, Sjukkassa
l<a,llas tiil extra motå tisdagen den
31 juli kl. 20 å Sluiarps.kafe förbeslut ang. stadgeändringar.

fi"nK&päffiru

F' (för dem som äro fötlcla
7942 oct' senare). Grupp G (19311941). Grupp HK (1930 och tidigare) utdelas, och övriga nämndsärenden utföras:
i VÄRKUMLA skola fredagen den 3
aug. kl. 14-\6,
SLUTARPS skola måndagen clen 6
aug. kl. I4-I7,
i BöRSTIG, Kyrkskolan, torsdagen
den I aug. kl. 8-11,
i BRISMENE, Folkskolan, torsdagen
den 9 aug. kl. 11-13,
i KINNÄRP, på exp.-dagarna kl. 9
Grupp

Andersson 4,37.

lur elektrisk

högspänpingsledning
vilken
avsatts
ett 2 m. brett
lomkring
Iskyddsområde,

lnköpskort GS 5

Stgrel,sen.

13,26,

2)

R.

Andersson, Ka, 12,56, 3) Å. Ström, d:o, 1J-,87.
Diskus: 1) R. Andersson, Ka, 36,75,,2) G.
Arvidsson, Ki, 36,62, 3) Å. Ström, Ka, 34,58.
Spjut: 1) G. Arvidsson, Ki, 35,86, 2) K.-E.

Andersson, Ka, 35,15, 3) Gösta Johansson, Ki,
Jö.öD.

Längd: 1) B. Steffner, Ka, 6,02, 2) R. Cardell, d:o, 5,74,3) G. Johansson, Ki, 5,25.
Höjd: 1) Bengt Andersson, Ka, 1,50, 2) B.

Steffner, d:o. 1,40, 3) G. Johansson, Ki,

1,35.

