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Födde 14, diide 8, infL 52, utfl. 65.

I ^^Folkmängden, sorn vid årsskiftet utgjorde
| 964, hade under året minskats med i-per_
I soner.
I Vårkumla socken.

I raaae 4, döde 1, inft. 12, utfl. 10.

l.^Fo1kmångden, som vid årsski-ftet utgjorde,röy, .hacte under året ökats med 10 per_

::ä:1r pastoratets fotkmängd, som under året
ökats med 3, utgjorde vid' årsski{tet 1,1bt
personer.

öH$IIA$ I(öPA

Slutarp
ff

Höns, kalkoner,
ankor och gäss
samt VILT uppköpes till

högsta dagspris.

Sand6ns
Tel,. Kinnurlt 113

I Templet 1928 Vinterny qn-\f.
lav NTO höll på nyårsaftonen möte i sam-
lband rned nyårsvaka. Tre nya medlem-

lmar beviljades inträdc i förcningcn. Mötet
lval besökt av ett femtiotal. plisutdelnins
hölls tör cn från föregående möte hållÅ

rrättskrivningstävlan. De tre främsta i
ldenna btevo: 1) K.-G. Gustavsson 2 p.; 2)
R. Göransson 12 p.; 3) H. Göransson 21,5 p.

I Historik lämnades över det gångna året.
lMedlernsantalet, 106 st., är ungefär oför-
I

| ändrai: från föregående årssklfte" '

Direktionen för Frökintls kristirls-
förbund

har vid sammanträde till ordf. och
kassaförvaitare omvalt f. folkskoll"
Axel Nilsson, Kinnarp, och tili vice
ordf. hem.-äg. E.W. Nisswandt, Vin-
torp, Börstig. Till ledamöter i kris-
tidsnämnden valdes för Kinneveds
socken nämndeman E. Gustafsson,
Kinnarp, med Iärarinnan fröken
Irrgegärd Andersson, Slutarp, sorrr
suppl., för Vårkumla hem.-äg. O.
Gustafsson, Fröjeredsled, med ar-
rend. G. Wård6n, Nohlg., som suppl.,
för Börstig hem--äg. E. W. Niss-
wandt, Vintorp, med målare S. Svens-
son, Edhern, som suppl., samt för
Brismene socken nämndeman P. A.
Andersson, Angrimstort', med hem.-
äg. A. Karlsson som suppl. *h^qs.
Ny konimunalfulhnäktig i Kinneved.

Vid inför länsstyrelsen i Mariestad
företagen röstsammanräkning för
utseende av efterträdare i Kinneveds
sockens kommnalfullmäktige åt av-
gångne ledamoten pensionatinneha-
varen K. Gran i Slutarp, som avflyL-
tat från orten, har f. d. banvakten
N. Johansson, Slutarps, befunnits
vald för gruppen "Arbetarepartiet-
Soeialdemokraterna". Valet gäller
för tiden intill den 1 januari 1947.
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slags lövtråi köpes

.4,S, SEeN{,*Brå}s &fl öhekixsd ustri

.Halmstad-Nässjö järnvägsförvalt-
ning har beställt ett par hypermoder-
la snabbtåg (motorvagnar), vilka
det egentligen var järnvägsförvalt-
Igngens ,avsikt att insätta å linjen
Halmstad 

-Udricehamn-Falköping.Detta får emellertid anstå till otjö-
situationen blir annorlunda, enär det
ttnder nu rådande förhållanden icke
är_m_öjligt att få otjdtiltdetning.

HNJ beställde för något år sedan
rygra _ hypermoderna motorvagnar,
vilka det var järnvägsförvaltningens
avsikt att insätta i linjen Halmståd-
U-lricehamn-Falköping. Enligt vad
ciirektören, kapten M. von"Essen
meddelar, torde motorvagnarna leve-
reras under vårens lopp, men dess-
värre torde vagnarna under nu rå-
dande förhållanden icke kunna sättas

Snobbtög 
'pö 

H NJ.

Kunna rlock icko insättas förrän
oljesituationen blir en &nn&n.

l6l+-uu

kan Halmstad-Ulricehamn-Falkö-

Arbetslöshetsnämnden i Kinneved.
Länsstyrelsen har förordnat nämn-

demannen E. Gustafsson. Hassla.
Kinnarp, och handlanden E. Samuels-
son, Slutarp, att under innevarande
är vara ordförande resp. suppleant
för ordförairden i Kinneveds.sockens
arbetslöshetsnämnd. Till revisor resp.
revisorssuppleant har länsstyrelsen
förordnat polismannen D. Everland,
Kinnarp, och handl. J. Karlstedt,
Kinnarp. ?.rlt-'5.
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Hnr faffiffiw fumr f;'Wffifr

gen beklagligt, men dir. von Essen 
1

betonar, att man får ha förståelse
för de svårigheter, som förefinnas i- I

in i trafik, enär oljettlldelning icke
kunnat erhållas. Detta är viiserli-

fråga om flytande bränsle. Några för-
bättringar i trafiken på HNi.lträc-,

ping kan det därför inte bli f. n.,
Tel det är järnvägsförvaltningens
förhoppning, att så snart läget för-
bättras betr. oljan, vilket dock knap-
past blir förrän kriget är slut, kun-
na åstadkomma åtskilliga trafikför-
bättringar å linjen.
_ Enligt beräkningarna skulle resti-
den ha förkortats avsevärt när des-
sa snabbtåg kunna börja trafikera
sträckan Halmstad-Ulricehamn-
Falköping. Man får nu ställa d.enna
fråga på framtiden.

IlAR.TOFTA SLUTARP O-5
I BAI{DY. r e lt -ta{'

Vartofta Sportklubb mötte i söndags
Slutar'ps ltr'i en vänskapsmatch i bandy på
Vartoftasjön, varvid Slutarp slog Vartofta
med 5 0.

Spelet var till en början ganska jämnt
och vid halvtid ledde Slutarp endast med
1-0, men mot slutet av matchen föllo må-
len tätt, vilket visar att Slutarps spelare
hade bättre kondition.

Industr"ibygge i Kinnarp.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen

liar hos k. m:t tilistyrkt en ansökan
av Hatrmstad-Nässjö järnvägsbolag
orn tillstånd att från Landgryd-Fal-
köping Rantens järyrväg avstycka ett
oinräde cm 1940 kvm. vid Kinnarps
station, avsett för uppförande av in-
clustribyggnad. (f/r-r.J--

s&ffiwfiffiokpms$mn

I av alJa

SÖNDAG
Kl. 5 {6-8 en.

Barntillåten.

i alla ticlers skrattsucc6.

FaltiUa riddare

Sleltarp TeE" Kinnarp 45

Två hastår,



l(inneueds Rödakorsavd,
håller ord. årssammanträde i
Slutarps småshol,a måndagen den 29
jan. 1945 kl. 20.

5? 1. Starelsen.

Kinneveds m. fl, soek-
nars Hingstförening

m. b, p. a.
håller ORDINARIE ÄRSSAMMÄN-
TRÄDE i Föreni,ngslokalen, Slutarp,
fredagen den 9 febr. 79+5 kl. 76.

Ärenden enligt stadgarna.
Eventuella förändringar i hingst-

beståndet upptages till beha4dling.
Kinneved den 22 ian. 1945.

558 Styrelsens ordf.

Välkomna! 7923 l/i,nternu.

*-TflF-
Templet 1923 Vinterny av NTO

har håIlit årsmöte' Kommitt6 valdes för
möte nästa söndag, då ordenssekreterare
V. tr'risk kommer på besök. Av årsberät-
telsen framgick, att verksamheten varit
tillfredsstäIlande under hela året undanta- 

I

gandes ett par sommarmånader. Medlems-

siffran har ökat med sex och är nu 112'

Räkenskaperna balanserade på kr. 1'948:66

med en behållning av kr. 595:98. I cirkel-
biblioteket finns 266 böcker. Styrelsen be-

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. Göranssop (nlv.), ung-
domsledare Dagny Svcnsson (nyv.), scout-

ledare G. Klingstål (omv.), juniorledare
Mabel Gustavsson (nyv.), rådgivare Harry
Johansson (omv.), marskalk Karin Anders-
son (nyv.), vakt Gustav Johansson (omv')'
Till lokaldebuterare rekommenderades en-

hälligt den förutvarande S. Ahlkvist. Re-

visorer: Arne Olsson, K.-8. Ingerhage och

E. Arvidsson. Referent Sven Andersson.

Ny industri vid'8"{innarp. !.,

K. m:t har bifailit en ansöiran av
I{alrnstad-Nässjö järnvägsbolag om
tillstånd att från Landeryd-Falkö-
ping Rantens järnväg avstS'cka ett
område om 1940 kvm. vr.d KinnarPs
station, avsett för uppförande av in-

3^rl -'tf,'

ÅRSMöTEN.
6lrrIS.

Kinnarps idrottsförenlrg
höll i söndags årsmöte under relativt god
tillslutning. De olika sektiorternas rappor-
ter utvisade, att föreningen haft ännu ett
framgångsrikt är. Närmare härom har
redan förut varit infört i denna tidning.
Den ekonomiska sidan dryftades ingående.
Räkenskaperna balanserade på kr. 6,Bbg:g2.
Styrelsen beviljades full och tacksam an-
svarsfrihet. Medlemsantalet var vid årets
slut 127.

Företogs val av styrelse, vilken omvaldes
över hela linjen och består av: ordf. Göran
Andersson, v. ordf. Torsten Gustavsson,
kassör G. Vilgotson, sekr. Arne Olsson,
materialförvaltare G. tr'risk och klubbmäs-
tare Agne Nilsson. Styrelseseuppl. Gustav
Gustavsson och Harry Johansson. Reviso-
rer S. Ahlkvist och Ivar Gustavsson. f de
olika sektionerna invaldes: Allmän idrotts-
sektion Agne Nilsson, ordf., G. Frisk, Åke
Andersscn, G. Karlstedt, K.-E. fngerhage
och K.-E. Augustsson. Jun.-sekr. Sven
Andersson, ordf., R, Göransson och Å. Tor_
stensson. Vinter-sekt. G. F.risk, ordf,, Bror
Johansson och Ejdor Andersson. Gång-
sekt. K.-E. Augustsson, ordf., Sven An-
dersson, G. Frisk. Cykel-sekt. fvar Gus-
tavsson, ordf., K.-E. fngerhage och S. AhI-
kvist. Orienterings-sekt. dgne Nilsson,
ordf., Gustav Gustavsson och Sven Anders-
son. ?ill lagledare för seniorlaget valdes
Göran Andersson och för juniorlaget Agne
Nilsson. Ombud titl. !.albygdsalliansens
årsmöte: G. I'risk, Agne Nilsson, till Ska-
raborg'salliansen: Göran Andersson, G. Vil_
gotson, till Västergötlands fdrottsförbund:
Göran Andersson, Ägne Nitsson. F.estparks-
kommitt6: B. Juliusson, A. Vilgotson, Ivar
Gustavsson, Arne Olsson och Gösta Gus-
tavsson. Föreningen kommer i år att fira
sitt 25-årsjubileum.

KINNEVED.

-

I,olt-f
Vid extra kyrkostämma i söndags be-

slöts, att församlingens kyrkjordar skall
handhas på samma sätt som förut. Vidare
beslöts att kalla arkitekt för uppgörande
av programhandlingar till kyrkans kom-
mande restaurering.

- 
Vid pastoratsstämma sammå dag val-

des till ombud i bostäIlsnämnden för en tid
av tre år kyrkvärd R. Johansson, Slutarp,
med kyrkvärd N. Johansson, VästarP,
Kinnarp, som ers.

N. T. 0., I{innarp
håller enskilt möte söndaEen den 28
jan. kl. 20. Oldcnssekrl Witltelnr,
Fri,slt ynedverliar. Samkvii,m.

SÖNOAG
Kl. li.1ö-8 em.

Barnfö.rhj.

I En film onr våra dagårs stridsflygare.

I Fullåndad i sina djätva luftsfrider.
I Välfötografer,ad och fylld av den spän-

ning och äventyr man väntåt sig.

Figgsrldm trgrmrlln

dustribyggnad.

DöT ORDF,

Kinneved.
Samtliga hundar inom koinmunen

torde anmälas och skatt för de sam-ma erläggas före den 1b februari.
Hundskatt mottages var.je måndae
ki. 9-15 samt vaije fredag kt. 6:13. Under sammaiider utäelas de-
klarationsblanketter. Under sön-och helgdagar är expeditionen
stängd.

I(inneved den 24 januari 1g4b.
aå( Kommunalnömnd,en.

På många ställen voro vi tvungna
att sätta två bilar bakom plogalna
för att komrna igenom de fåsti snö-
massorna, vilka arbetslagen på sina
håll formligen fingo hackä bort. Så
fingo vi t. ex. körå med dubbla bilar
på vägen Falköping-Mönarp-Slut-
arp, vilken blev kiar på måndägsmid-
dagen. Vi hoppas vidare få vägarna
tili Uddagården och Smeby ktaia tiil
måndagskvällen. Åslebygden har
fått lägga sina förbindelsäi med tr al-
köping över Torbjörntorp. öyer hu-
vud har snösituationen ej varit så
svår åt Skövde och Dala, men så har,
som sagt, arbetct varit desto värre,
på andra hå11, slutar vår sagesman I

och återgår till dirigeringen-av si-l
na plogbilar. I

Halmstadsbanan var mer eller

bussarna under lördagen, En del
förseningar uppstodo trots detta, och
både förmiddags- och eftermiddags-
tågen med anslutning till norrgående
snälltåget här, voro försenade och
fingo ej anslutning. I båda fallen
rörde sig förseningen om c:a 50 mi-luter. 

@,t 3r:;#>

mindre blockerad, och man måste
där sätta in ånglok i stället för räls-

Frtiklnds kristidsn$imnd
utdelar de nya inköpskorten å tvätt-
medel hos Erik Gustafsson i Hassla,
Kinnarp, måndagen den 29 jan. kl. 9
och i Slutarp under expeditionstid,
i Vårkumla skola tisdagen den 30 kt.
I5-L7, i Brisrnene hos handl. Carl
Johansson tisdagön den 30 kl. 14-16
och för Börstig i Ekarps skola ons-
dagen den 31 kl. 15-17,

Personkort och talong till minder-
årigas tvättmedelskort skola vara
med, talong A-8.

Slutarp den 25 jan.1945.

653 Ord,f .

Kinneved.
EXTRA KYRKOSTÄiUUA

i Kinneveds kyrka söndagen den 28
januari 1945 kl. 15.30.

Pastoratsstämma efteråt.



wlp1fi
Kinneveds Sl,trl-avd.

hade den 24 ian. årsmöte. Styrelse-, revi-

sions- och tävlingsberättelse uppiästes och

styrelsen beviljades ansvarsfrihet' Av sty-

relseberättelsen frarngick, att medlemsan-

talet under året ökats med 12 och utgjorde
vid årsskiftet 100. Sex praktiska tävlingar
har håliits med sammanlagt 56 deltagare'

TilI styrelse för 1945 vaides: ordf' A'
Olsson, v. ordf. H' KäI16n, sekr' I(erstin
Gustafsson, v. sekr. Alice Gustafssin, kas-

sör K.-G. Gustavsson: ers' B' Kjellander
och A. Johansson. Revisorer R' Göransson

och K.-E. Eriksson. Att jämte ordf' repre-

sentera vid årets distriktsstämma valdes

K.-G. Gustafsson och H' Kä116n' Till sty-

relseledamot i BF utsågs B. Kjellander och

i SLKI' Kerstin Gustafsson'

Efter förhandlingarna föIjde 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. Kjeilander 35 p.; ömans hpr';
4) L. Bertilsson 33 p., Samuelssons hpr'

Rotfruktsgallring: 1) R. Göransson 81 p'

SLU:s diplom; 2) H. Kä1I6n 76,5 p', Vartof-
ta andelsmeieris hPr'

Körning av hästar: 1) B. Nilsson 85 p''

SLU:s diplom; 2) Alice Gustafsson 82'5 p"
RL!':s hpr.; 3) R. Södertrerg 80 p'' Studie-

cirkelns hpr.; 4) G. Johansson 79,5 p'' SLU-

pojkarnas hPr.

Exteriörbedömning: 1) H' I{ä116n 61 p',

SLU:s diplom; 2) B. Vård6n 60 p', Hingst-
föreningens hpr.

Kunskapsprov: 1) A' Olsson 39 p'' Vil-
gotssons hpr.; 2) K.-G. Gustafsson 37 p',

Sand6ns hpr., 3) K.-8. Eriksson 35 p',

SlU-flickornas hPr.

Portokolltävian: 1) K'-G. Gustafsson 89

p., SLU:s diplom; 2) Kerstin Gustafsson

81,5 p., BF:s hPr.

En ung, kalvfärdig, reaktionsfri

KO,
stor och kraftig, eller en KVtrGA,
kalvfärdig i maj, röd och vit, tili
saiu, salnt en stående TRöSK"
VERKSVANDRING av järn rned
stiftstol. Tel. 96 Ki'nnarP. 7551

-l

Kimmelledg m. f!. $8{!k-
nars Hfinrgstförem$nrg

nl. b. p" a,
håller ORDINARIS ÅRSSAh.{MAN-
TRÄDE i F öreni,ngslokalen, Slutarp,
fredugen drcn 9 febr. 1945 kl. 16.

Ärenden enligt stadgarna.
Eventuella förändringar i hingst-

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

558 Styrelsens ord,f.

Eyggnadstillstånd sökt för ny fotk-
si<ola i E{lnnarp. ttc'-t+t'

Iioikskoiestyrelsen i Kinneveds
skoldistrikt har hos arbetsmarknads-
kommissionen sökt byggnadstillstånd
för att bygga folkskola med uthus-
byggnad i Kinnarp för 782,170 kr.
med en arbetsstyrka på 33 man.

Kinneved.s Röda Korsavdelning

höll i måndags sitt första årssammanträde.
Styrelsens och revisorernas berätteiser fö-
redrogos och ansvarsfrihet beviljades. Av
verksamhetsberättelsen framgick, att med-
iemsantalet under året varit 105, att 35

barn erhållit tandvård för en sammanlagd
kostnad av 1,031 kr. Av denna summa har
IråIköpings Röda Kors l:idragit med 100 kr.
och Kinneveds skolkassa har anslagit 225

kr., medan avdelningen svat'at för återsto-
den. Räkenskaperna ha balanserat.på kr.
1,,228:26.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och be-

står av fru Rut Larsson, ordf., lärarinnan
Anna Sandin, sekr., köpman E. Sand€n,
kassör, samt lärarinnan Ingegerd Anders-
sen och kantor H. Josefsson. Revisorer
blevo köpman G. Sandin och fru Ingrid
Nilsson. tl z-'V,S'

SÖNDAG
tr{l. 5.45.8 em.

Barnförbj.

JAMES CÄ.Gi{EY
BTiENDA MARSIIAI-L

i den fascinorande fdrg- och flygfilmen

#fmrmrffiSgr/wr
En film ona de djdr.va män som i
bräckliga flygmaskiner frakta gods oclr
passagerars mellan sarnhällena i tu-
senmilaskogarnas land.

Affi STffi
i 8:de året, dräktigt,,ett sto i 3:dje
och ett i 2:dra året till salu. Gustaf
Johanssorz, Krolostorp, Sl,utarp. 816

Kinneveds Fruktodlareförenin$
har årsncöte tisdaeen den 13 febr.
kl. 19,30 ä ke,fö Kinnehall, K'innnrlt.

X'rukttråid kommer att utlottas bland
de närvarande mediemmarna.

Nya medlemmar hälsas välkomna.
1031 Styrelsen.

Ett präktigt, premierat

src
rir, t häst 4 ä,r, I sto 3 år, l sto
irr till salu. ' :i ; ! ': :

'fen" lCIf Kiniru{rlp,

KINNARPS IF blt'af'
anordnar i morgon prov för skidlöpar-

märkena. F ör manligå och kvinnliga skid-

löparmärkene (3 resp. 2 mil, lägsta ålder

19 år i år) start vid NTO-Iokalen kl' 9' För

ungdomens skidlöparmärke (2,5, 5 och 10

km., 11 t. o. rn. 20 år i år), milmärket
(lägst 1? år) samt riksskidmärket (10 km',

lägst 17 år) sker start vid Västarp kl' 13,30'

Teneplet 1923 Vinterny i Kir:narp
Iiölt i sönrlas mötn, varvitl höils uttag-

ningstävlingar till tr<retsmötet i Hjo den 11
tnsrs i sång, nusik och cieklanation. Täv-
lingarna fick en god tillslutning. Det var
dock synd, att inte mer ä.n ett fyrtiotal
rnediemmar voro närvaranrJe, ty tävlingen
blev verhligen hörvärd. Ilöreningen synes
ha fatt en hel clel iJodc förmå.gor', sorn det
gällei att ta vara på.

I De bästa resultaten blevo: Sång: 1) Brita
|Itr/ilgotson 4,5 p. 2) R. Göransson 4 p. L{u-
sik: 1) I1;ördis Gustavsson och B. Johans-
son 4 p. 3) FI. Silvander 3,5 p. Deklama-
tion: 1) Sven Andersson 4,5 p. 2) F. Sved-

j bers a p.

I AIIa cl.e tävlande fick hjäi:tliga applåder,
I mcn kvällens största pubiik-tavoriter bicv
dra,gspelsduon E. Joh:rnsson och H. Sil-

tlz-qr,

ÅRSMöTEN.

rl+'15"
Slutärps trF

har hå1lit årsmöte. Av styrelsens berättelse
framgår, att medlemsantaiet varit 54 st. Man
har under det gångna året kunnat ffta 25-
årsjubileum. Därvid erhöll föreniirgen jämte
ett flertal medlemmar Västergötiands Fot-
bollsförbunds och Västergötlands ldrottsför-
bunds diplom. Hrr E. Sand6n och S. Set-
terberg {ingo dessutom Västergötlands Fot-
boilsför'bunds förtjänsttecken i silver.

Ett flertal vänskapsmatchet i'fotboll har
spelats, b1. a. mot "Göteborgs slocknade
stjärnor". Pojklaget har varit i livlig verk-
samhet.

Kassan har under året balanserat nå kr.
I,453:27.

Ti1l ordförande efter E. Sand6n, som.på
grund, av bristande tid avsade sig återval,
valdes S. Airlqvist. övriga styrelseledamö-
ter blevo: Sekr:. G. Gustavsson (nyv.), kas-
sör B. Samuelsson (omv.), v. ordf. L. C',us-

stavsson (nyv.) och v. sekr. B. Kjellander
(nyv.) med Olof Nilsson och John Carl6n
som ers.

Revisorer blevo: E. Sand6n och G. Jo-
hansson med M. Rutman och L. Thorsson
som ers.

Fotbollssektion: J. Car16n. M. Rutman och
B. Julius,son.

Mötet avslutades med att S. Ahlqvist tac-
kade den avgående ord,f. E. Sand6n, vilken
innehaft denna post i 11 år, för det arbete
han nedtragt ti1l föreningens bästa.

I
1



Intriide 1:- tr<r., barn 50 öre.

anorduas i FÖREIIJNGSLOI(ALEI{, SLUTARl',
tiil förmiLn fr;i" skoltrncivirrcl i Kinncved onsdagen
den 14 februari 194ö lil. ?,30 ern.

tt Ö n E D n A 6] 611; A:y rk r,rh er cl e lr,n" I iL'te.il cr s s o n, S a n tlh t m,

tr' ilnr,fdr ea isni'ng, Kör s ån g, Kc f fes er u e ri'n g. Pah el attldi on

Paket emotta,gas taclisarnt.
I{am,ntitteruclc,

Kinneveds hingsfförening

höll årsmöte i Slutarp i fredags. Stäm-
man frar-nhöIl, att fjolårets höga topp-
priser under fjolåret i realiteten ledde till
en extra beskattning av jordbrukarna ge-

nom härav starkt ökade språngavgifter,
som via hingsuppfödarna slutligen hamna
i finansminister Wigfors' rymliga fickor.

Styrelse- oeh revisionsberättelse före-
drogs och styrelsen beviljades full ansvars-
frihet för det gångna årets förvaltning.

Till styrelseledarnöter för två år omval-
des hemmansägare N. Larsson, Klockareg.,
Brismene, godsäg. E. Fransson, Risholmen,
Luttra. och nämndeman A. Johansson, Sko-
makareg., Göteve. Kvarstående från före-
gående år äro: Kommunalordf. E. Johans-
son, Alarp, ordf., hemmansäg. T, Anders-
son, Backg., kassör, hemmansäg. V. Jo-
hansson, Siggag., sekr., och arr. T. Gustavs-
son, Prästbolet, med godsäg' T. Eliasson,
Gropag., Luttra, och hemmansäg. A. tr'red-

riksson, Ledsg., som ers. Revisorer: Nämn-
deman E. Gustafsson, Hassla, hem-
mansäg. G. Eriksson, Hallag., och kommu-
nalordf. O. Götlind, Götene, som ers.

tb/z- yS,
Kinncveds $LKfr'-avtl,

har hållit årsmöte. TiIl styrelse för det
nya året valcles Elly Wikström, orrif., Mar-
git Andersson, v. ordf., Vendela Johansson'
sekr., Stina Johansson, v. sekr., Ester Jo-
hansson, kassör. Ers. blevo: EdIa Abra-
hamsson, Valborg Clausson och Greta Sa-

muelsson.
Revisorer: Märta Vilhelmsson och VaI-

bqrg Clausson samt distriktsombud utom

sT&WL&ffiW& p&

Kinneved
Samtliga hundar inom kommunen

torde anmälas och skatt för de sam-
ma erläggas före den 15 februari.
Hundskatt mottages varje måndag
kl. 9-15 samt varje fredag kl. 9-
13. Under samma tider utdelas de-
klarationsblanketter. Under sön-
och helgdagar är expeditionen
stängd.

Kinneved den 24 januari 1945.

1067 Kommunalniirlnden.

En kviga,

SÖNDÅG
Kl. 6 45-8 cm.

Barnfötlrj.

, ERROIi. IrLVI'j,ttI

ffiffi H$ffiffi swffiffi

En av tle största äventyrsfilmer sowt

någonsin gjcrts.

kalvfårdig 7 mars tili salu.

l05h Tel. 91, Kinnarp.

fanår ach såUstcck
' åv'biörk.liöPes.

A.-8. Slutarps lKöbelindustrin
SlutarP. Tel,' KinnarP 45.

t

Em,treprenud
Härmed infordras anbud å restaure-
ringsarbeten å Sörby skoia i Kinne-
veds kommun. Arbetet omfattar viss
tillbyggnad samt införande av värme-
och sanitetsanläggning samt rnålning.

Ritningar och arbetsbeskrivning
finnes tillgängliga lros nämndeman-
nen Eri&"Gu\tifssin, K,innarlt. An-
buden skola vara Folkshoiestyrelsen
tillhanda senast den 17 mars 1945.
och äro bindande t. o. m. den 28
mars 1945. Arbetet skall vara fär-
digt senast den 15 aug. 1945. Fri
prövningsrätt förbehålles.

Kinnarp den 17 februari 1945.

r278 Folkskolestyrelsen.

I Ki-*veds fruktodlar.eförening 
I

I hade årsmöte i tisdags under ganska stor I

Itittstutning av medlemmar. Revisionsberät- 
|

I telsen föredrogs och ansvarsfrihet bevilja- |

I des. TiU styrelse för 1945 omvaldes J. I

I Karlsson, ordf., G. Karlgren, v. ordf., Si-.l
gurd Johansson, sekr., O. östberg, v. sekr.,
A. F1or6n, skattm. och O. Dahlstrand, v.
skattm. Även revisorerna omvaldes.

Av den föredragna årsrapporten fram-
gick bI. a., att besprutning förra året icke
kunde verkställas till belåtenhet på grund
av att trädskötaren blev inkallad till mi-
litärtjänst då besprutningen skulle börja.
Vad beträffar fruktskörden, ansågs denna
som medelmåttig'

Vid sammanträdet bortlottades tre frukt-
träd, vilka tiliföllo O. östberg, J. Alv6n och
G. Karlgren.

Mötet beslöt, att föreningen skall söka
tillstånd att f.ä anordna lotteri på två
fruktträd. Sekr. fick i uppdrag att ordna
med ett föredrag av trädgårdskonsulent A.
Hiilphers. tttz--rtf.

Affärsöverlåtelse. ?,rb'qe'
Lägenhetsägaren, chaufför John

Karlstedt, Kinnarp, har till hr David
Stare, Stockholm, försålt sina båda
bilar med trafikrättigheter att till-
trädas den 14 mars för en köpesum-
ma av 23,000:- kr.

Hr Stare har förut innehaft bil-
trafikräitighet i Uppsala.

o1df., Margit Andersson.
Medlemsantalet har ökat med 10 och är

nu 26, En klädvårdskurs och en hemserve-
ripgskurs ha varit anordnade under året.

Vid årsmötets förhandlingar beslöts att
bilda en studiecirkel med "Hemvård" på
programmet. Beslutades även att nästa
möte skuile anordnas såsom ett propagan-

damöte, under den ProPagandavecka,
SlKF-distriktet anordnar fr' den 23 febr.
t. o. m. 3 mars. Programmet blir då bl. a.

föredrag, filmen "Vi på Vallberga", sång
etc.

Kinnarps IF 25 år.
tuvz-us -

I{innarps Idrottsförening firar i morgon
sitt 25:årsjubileum med en högtid i lokal
Vinterny, vartill alla nuvarande och förut-
varande medlemmar inbjudits.

Sekreteraren i Västergötlands idrottsför-
bund Carl M. Äsplund kommer att när-
vara. En del trotjänare komrna att få
diplom för vad de uträttat till föreningens
bästa. Historik hålles över de gångna åren
och en del idrottskort visas med skioptikon.
Därjämte blir det underhållning i form av
musik av Olie östbergs kapell och sång av
en damkvartett samt kaffeservering. Så är
det bara att hoppas, att så många riiedlem-
mar som möjligt komma att närvara.

K,4.JAN F{JELM,
BR,ITT HAGMAN,I

' JOIIN BOTVID
i succ6n

Knjnll fifir till"sjtiss
Def hjärttriga skrattets sruntra upp-

tåesfil-m.



50,0.00 kro,himgst

titl Slutorps utr"'Lts'

| * rf- r

FFtnsstforentm$.1_*.
arhl'td)

Hingstpremieningarna i Skara
avslutade.

Flera hingstaffärer.
Förutom att Faleberg sålt ettan'

Jupard tili Slutarps hingstförening
föi 50,000 kr. äro följande hingstaf-
färer att n'otera:

Falebergs stuteri har till godsäg'
G. Liedberg, Assmåsa, Baldringe'
Malmöhus län, försålt fyraåringen
.Iurist för ej bekantgjort Pris.

Falebergs stuteri har till M.
Bengtsson, FräntorP, Ulricehamn,
för 25,000 kr. försålt treåringen Jus-
tus.

T. Jonsson, Bragnum, Lekåsa, har
för 20,000 kr. försålt treåringen Per-
to titl Bjärke härads hingstförening,
Koberg.

A. Johansson, SölltorP, Vedum,
htrr fdjr L5,500 kr. försålt treåringen
48 Evond till Grästorpsortens hingst-
före4!ng.

l{inneveds Skyftelörcning
har årsmöte torsdagen den 1 mars
kl. 19,30 å Kafe Kinnehall, KinnarP.

Stgrel,sen.

Med anledning av

llinnarus ldrottsförenings

25-årsiuhileultl
inbjudes härmed alla nuvarande och
förutvarande medlemmar med damer
till en enkel fest i ordenslokalen,
Klnnarp, söndagen den 25 febr. kI.
19,30 (precis).

I{y kommunalfullmäktig i Kinneveil'
Vid inför länsstyrelsen företagen

röstsammanräkning för utscendc av

efterträdare i Kinneveds sockens

kommunalfullmäktige åt f' d' ban-

vakten Natanael' Slutarp'-sorn ernal-
lit cntlediganclc fpän uppdraget, har
småbrukaren Axel Andersson' Leds-

s;ta"tt, Slutarp' befunnits vald Iör
Errno"tt "Ari:etarepartiet-Socialde-
äotiaterna". Valet gäller för tiden
intill den 1 januari 1947' t'\/z"{S'

Kinneoed,s B. F cq,od.
hos Linnar An- |

måndagen den 26 |

rHl EM\SömoKNA

OAGMAR, EBEESCN
. lMll FrEutfRöi,ti
r. AUCE SlOGtUltD

KIItrN/.RPS I D RO T T B F öRE N I N G
höll i söndags prov för samtliga skid-

märken, varvid bland annat följande re-
sultat uppnåddes.

Ungdorasmärket. Brons: Sigvard An-
dersson, 13,44. R. Boman 13,47. S. F red-
riksson, 14,00, Gunde Johansson, 14,!7, Lars
Johansson 14,27. .

Silver: E. Kjelldn 24,59, .L.

25,38, Ä. Torstensson 26,32.

Guid: R. Grahn 52,33, Eldor
54,22, R. Göransson 54,47.

Stora märket, 3 mil, silver: G. Alv6n
2.40.52.

Bästa tiden för dem, som avlade Prov
för riksskidmärket, hade Ejdor Andersson
ured 49,35. Äldste deltagaren var 48:årige
Heige Grahn, som utan störue ansträng-
ning nådde tiden 55,07, och där'igenom sä-
kerligen gjorde den bästa prestationen.
Undrar vilken 48:åring', som kan ta upp
kampen med Grahn i skidspåret, så lätt
och starkt som han åker. Z\lZ-rt .

håller ÄRSMöTE
derssoil, Naglarp,
febr. kl. 19.
1366 Styrelsen.

Kinnarps IF högtidlighöIl i söndags kväIl
sin 25-åriga tillvaro med en anslående ju-
bileumsfest, NTO-Iokalen var fullsatt då
föreningens ordförande, Göran Andersson,
hålsade väIkommen. Dessförinnan hade de
närvarande försatts i den rätta jubileums-
stämningen genom några musikstycken,
framförda av en välspelande trio.

Hr Andersson hyllade de personer, som
svarat för det banbr5,'tande arbetet inom
föreningen. }ran meddelade därvid, att för-
eningens förutvarande mångårige ordföran-
de, John Karlstedt, blivit utsedd till he-
dersordförande, vilket bekräftades genom
överlämnandet av ett för ändamålet fär-
digställt diplom. I detta sammanhang över-
lämnade hr Andersson föreningens diplom
till följande medlemmar: Elof Nilsson, Sven
Karlstedt, Gunnar Kjell6n, Göran Karlstedt,
Gustaf Augustsson, Ivår Gustafsson och
Gunnar Wilgotson. Elof Nilsson dubbades
samtidigt till hedersledamot.

Sekreteraren i Västergötlands Idrotts-
förbund, Cal'l M. Asplund, F alköping, hyi-
Iade därefter den jubilerande föreningen i
ett anförande och överlämnade distriktsför-
bundets förtjänstdiplom till John Karlstedt
och Göran Ändersson.

Därpå framträdde Slutarps IF':s ordfö-
rande, Sten Ahlqvist, som i ett trevligt an-
förande överbringade grannföreningens
gratulationer och överlämnade Slutarps
IF:s miniatyrstandar.

Programmet fortsatte med att en mans-
kvartett sjöng en av Rune Göransson för-
fattad klubbvisa, som mottogs med tivligt

Så var det Göran Anderssons tur igen.
Han föredrog en av honom författad histo-
rik över Kinnarps IF':s verksamhet under
de gångna åren. Historiken, som gav åhö-
raren en mycket god inblick i vad som till- l

dragit sig inom föreningen, vår kryddad j

med en hel del muntrande poänger, och det
uppmärksamt lyssnande auditoriet hade
hörbarligen roligt.

Efter detta var man redo att bänka sig
omkring de festligt dukade kaffeborden,
och tiden försvann fort - enligt referen-
tens mening allt för fort 

- under det att
stämningen förhöjdes dels genom musik,
dels genom vacker sång av en damkvartett,
dels genom gemensamt avsjungande av
tvenne för kvällen författade bordsvisor.

Slutligen visades ett stort antal ljusbil-
der, framstäIlda av fotografier, som tagits
vid olika tillfäIlen under föreningens verk-
samhet. Det var åtskilliga händelser, som
därvid passerade revy, och den oinvigde
kunde lätt föIja med genom Göran Anders-
sons trevliga kommentarer.

Man var redan ett stycke in på månda-
gen, då Sten Ählqvist, Slutarp, tackade å
de inbjudnas vägnar och höjde ett kraftigt
besvarat leve för Kinnarps IF med till-
önskan om ett fortsatt framgångsrikt ar-
bete för bygdens idrott.

Andersson

Andersson

Kinnarps IF har
25-årsjubilerat.

z?f2'vrS'

Ki,nnarps IF:s ord,f .

Göran And,ersson.



Hr Andersson gav i fortsättninsen en rad. Iglimtar från föreningens tävlingiverksam_ |het och de framgång.er, Kinnarpspoikarna I

vunnit på olika hå11. Friidrotten -UomstraOe 
I

och en rad vackra framgånger noterades I

. Tgn sämre gick det med fotboilen. 1942 |skedde en uppdelning av idrotten inom I

socknen: Slutarp övertog fotbollen och Kin_'narp friidrotten, orientering, skidsport ochgång. Och i fortsättningen av historiken
blev,det en ytterligare ridogörelse, för de
resultat som nåtts och de segrar som vun_
nits.

!00 m.: B, Torstensson b2,1. G.
dersson 54,8, H. Arviclsson 55,2.

j00 
1n,.: G. Alexaridersson 2,00,6,

200 m,.: B. Torstensson
son 25.1.

24,1, A. Ols-

Alexan-

B. Tor-
stensson 2,06,2.

7000 n'r.: G. Alexandersson 2,45, G.
Frisk 2,46,2.

7500. m.: G. ÄIexandersson 4,06,4 min., G.
X'risk 4,15.

3000 m.: G, Frisk 9,11, G.'Alexanders-
son 9.14.8.

5000 rn.: G. Frisk 76,27,6.
70000 m.: G. I'risk 34,03.

Ld,ngil,: Elof Nilsson 6,64 m., B. Torstens-
son 6,3?.

Höjrl: E.lof. Nilsson L,T2,L Halleskog 1,71,
L. Borglin 1,70.

Stau.' G. Wegotson 3,36 m., Elof Nils-
son 3,25.

Tresteg: &lof
dersson 11,80.

Nilsson 13,35, G. Alexan-

Kula: H. Arvidsson 13,67 m., G. Arvids-
son 13,14.

Di,skws: I. Halleskog 40,70 m., Elof NiIs-
son 40.68. G. Arvidsson 39,23.

Bpjwt: Elof Nilsson 53,39 m., A. Frisk
51,00.

Sliiggu,: NiIs Svensson 43,54 m.

Tdkt: Nils Svensson, 13,03 m.
Md,sterskapstecknens förd'elning: Kin-

narps Il'41, Stenstorp IF 20, Broddetorps
G o. IF 15.

I nd,cuid,uell' f ör d'elnin g : Elof Nilsson, Kin-
narp, 13, Allan Svensson, Stenstorp, 12,
Evert Classon, Stenstorp, 8, Gunnar WiI-
gotsson, Kinnarp, 8.

Lagsegrare i, FM fri iilrott.
1934: Kinnarps IF 48 Poäng.
1935: Stenstorps ,, 65

*
f samband med historiken kan det vara

av intresse att se,
klubbmedlemmarna

700 m.: H. Ärvidsson 11,5, B. Torstensson
11,5, A. Frisk 11.8.

vilka bästa resultaten
nått:

1936: Kinnarps
1937:
1938: ,,
1939:
1940: Floby
1941: Kinnarps
4942:.
1943: ,,
a944:

S ammanla g d' porin g summa :

Kinnarps IF 749 poäng, Stenstorps IF 284
poäng, Broddetorps G o. IF 26812 poäng.

I'a, g s e g r ar e, ( st andaret )
1941: ICnnarPs Itr' 27 Poäng.
7942: 36
1943: 3?
1944: I. I{. Vilske 31 

',1944 hade KinnarP IF 30 ,, t

Nar Julius Karlsson var
Ki n na r ps id rolt ssl io rno.

1/r-.rs,

Några glimtar ur Kinnapps lF:s 2S.åriga tillvaro.

Vid Kinnarps IF :s 25-års jubileum i sön-
dags gav ordf., Göran Andersson. i en
historik några glimtar av föreningens 2b-
åriga historia,

Hr Andersson nämnde inledningsvis, att
föreningen egentligen icke fyller 2=5 är i är,
såsom i inbjudan gjorts gällande, eftersom
föreningen lär ha bildats redan 191g; Saken
är emellertid den, att de första tillgängliga
protokollen härröra sig från 1920, nåirmare
bestämt den 22 februari, då stadgar anto-
gos och beslut fattades om vilka idrotts-
grenar, man skulle ta upp på programmet.
Vissheten om att föreningen bildats tidi-
gare har stärkts av, att i kassaboken för
1920 införts en kassabehållning på något
över 238 kr. Bildandet har med all säkerhet
skett en sommarkväIl 1919 sedan några
pojkar varit vid Stommen i Vårkumla öch
sparkåt boll och efteråt samlades till ,,kon-
stituerande" möte vid Karlstedts. F örenin-
gens förste ordförande var Gustav Karl-
stedt.

När Julius Karlsson var
cykelstjärna.

Någon som helst idrottsverksamhet före-
konr icke före 1919 om man undantar en
del cykeltävlingar, som höllos i samband
med skyttefester några år omkring 1910-
15. Julius Karlsson var den tidens ',stjärna,'I Kinnarp. Han segrade i atla cykeltävlin-
går, i vilka han deltog 

- i Kinnarp, Odens-
berg, Jäla, Brismene m. fl. platser * och
hans sämsta placering var dn tredje plats
i Brismene sedan han fått punktering. Han
åkte på en Iiten lätt amerikansk cykel, som
han köpt av Sven Andersson i I{lockare-
gården. Tävlingssträckorna höllo sig på
den tiden mellan 7 och 10 km. och man
ställde upp som man gick i kavaj och hela
den vanliga klädutrustningen. Vid en täv-
ling i Odensberg hade fem Falköpingscyk-
lister beslutat sig för att ,'trycka Julle i
skorna" 

- men därav vart intet. Julius
Karlsson kunde t. o. m. kosta på sig att
åka i mål med armarna i kors, vilket stor-
ligen imponerade på åskådarna.

Föreningens initiativtagare torde ha va-
rit Einar Gustafsson 

- f. ö. den ende, som
på den tiden hade fotbollsskor och spikskor.

Dragkamp på idrotts-
programmell.

Styrelsen fick vid sammanträde 1920, då
Änders Karlstedt valts till ordförande, i
uppdrag att ordna med fotbollsplan, och
på föreningens prog'ram skulle, enligt pro-
tokollet, upptagas fotbollssparkning, hopp-
ning, löpning, cykel, kulstötning, diskus-
kastning, spjutkastning, gymnastik och
dragkamp. Föreningen hade åtskilliga in-
tresserade medlemmar, som arbetade för
fullt med den nya planen. Man sparkade
boII till omkring klr 11 på kvällarna och
sedan röjde man träd och buskar, bröt sten
och planerade till fram emot kI. t2-7 pä
natten. Resultatet av allt detta arbete bläv
den idrottsplats, som numera äges av SIu-
tarps idrottsplatsförening..

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

Juldus Karl.sson,

ningar, ägde dessa rum på landsvägen måd
start och mål på vägen utanför Kinnarps
station med vändpunkt vid Mossagården.
Någon som helst träning förekom inte, och
man ställde upp som man gick och stod.

fntresset tycktes ha svalnat en tid, och
1925 fick Slutarp övertaga den utmärkta
plan, man med så mycket svett och möda
åstadkommit. fntresset kom emellertid åter
redan påföljande år, och man började på en
ny plan, vilken Iåg på en ängsmark utmed
vägen Kinnarp station 

- Krokstorp och
ägdes av KarI Karlstedt. Denna nya idrotts-
plats blev emellertid aldrig till belåtenhet,
och sedan man 7932 lämnat den, ambule-
rade man under tre år framåt mellan olika
planer 

- vartill förhyrdes lämpliga åkrar.
Så småningom ilköpte man å Hassla Väs-
tergården ett jordområde, som sedan blev
föreningens hemvist några år framåt.

1934 var,ett klang- och
jubelår.

Cykelsporten började vinna terräng igen,
och man kan nog säga, att den satt i hög-
sätet 1933. Detta år började man ernellertid
på allvar ägna sig åt fri-idrotten, och den
17 sept. utkämpades i Grolanda den första
klubbmatchen i fri idrott på Falbygden.
Kinnarp segrade rned 78-77. Det var vid
detta tillfäIle K. G. Johansson första gån-
gen visade lejonklon och kastade diskus
34,86 m. Det kan ju i detta sammanhang
vara värt att nämna, att det var vid detta
tillfälle sorn tanken på ett X'albygdens
Idrottsförbund första gången väcktes och
diskuterades.

1934 blev Kinnarps dittills framgångs-
rikaste år, icke minst ifråga om fotbollen.
Kinnarp vann då Skara-Älvsborgs pokal-
serie så överlägset, att samtliga övriga lag
kommo på minusmåikvot med undantag för
Åsarp, som hade 16-16. För fri-idrotten
blev Falbygdsmästerskapen säsongens
höjdpunkt med dubbelsegrar i stavhopp och
löpning 400 m. Kinnarp segrade om mäs-
sterskapspokalen med 48 poäng före Brod-
detorp och Grolanda, som hade 44, och
Stenstorp, Gökhem och Slutarp.



tsYGDEGÄnonru, SLUTARP lörd. d. B mars kt.
MTTIIVE EgI{yBrogRAIlEN lördasen den B

?fi;li:fil"", JoHN BOTVTD i

"FEM 39",å'* EN REVY"
HDNRY I,INDBLOIII, BUDDY

xöe ntq. r rrD!

8 em.

mars kI. 23

REVYN

med MAV LÖÖW,
LÄNGTON m. fl.

Åpr,rs sKRAT'TFEST.

..i ,i i T r, !r,,:!. , -

ffim ffiraftlg vallaek,
5 år, till salu. Ilalsäng, Kinnarp.

i 1115 S.'{ohapsqoyt.

John Eotvid titt Falköpine och
Slutarp. rl7-<i

Kinneveds Skytteförenin g 
'h'\E:hade årsmöte i torsdags. Styrelse- och

revisionsberättelser uppiästes och godkän-
des och ansvarsfrihet beviljades. Förenin-
gens räkenskaper ha balanserat på kr.
3.45!:32 med en behållning på 659:50. Äv
årsredogörelsen framgick bl. a., att med-
lemsantalel under året vafit '{5, viiket in-
nebär en minskning med 10. Föreningen har
68 anslagsberättigade medlemmar. Antalet
protokollförda losSade skott uppgick till
6.794. I Stockholms-Tidningens riksskytte-
tävling var föreningen representerad rned
flera grupper, varav 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 I'albygdens fältskyt-
tekrets' båda tävlingar, samt de 3:de klass
skyttar, som tävla i standarskjutningen,
skola erhålla fria skott. tsest*imdes att tvä
fältskjutningar skola hållas och styrelsen
fick i uppdrag att ordna dessa och bestäm-
ma tid. Årsavgiften fastställdes tlll 2 kr,
och för rekrytklassen till 1 kr. Till ombud
vid Falbygdens fältskyttekrets' årsmöte ut-
sågs hrr A. Bornan och J. Karlstedt och vid
förbundsrnötet i Skara hr A. Boman.

TiIl ordförande omvaldes hr J. Karlstedt.
De i tur avgående styrelseledamöterna L.
I{ermansson och A. Bornan omvaldes. Kvar-
stående äro R. Fredriksson och Georg Jo-
hansson. Ers. blevo Gustav Johansson och
Erik Gustavsson. TiIl revisorer utsågos G.
Karlgren och Arvid Andersson med E. Ar-
vidsson och G. Vilgotsson som ers.

Vid konstituerande sammanträde utsågs
till v. ordf. G. Johansson, sekr. A. Boman,
v. sekr. R. n'redriksson och kassör L. Her-
mansson.

l(inneueds SkyttsförolliiiU
anordnar

FÄLTSKJI.JTNtNG
vid Artorp söndagen den 11 mars
kl. 13.

Allmänheten vårnas att beträda
terrängen sydost Axtorp under den
tid skjutningen pågår.

Styrelsen.

En av svensk {ilms populåiraste g1ädjespri-
dare, John Botvid, kornrner med sin revy
"Fem ro,ller söker en revy, till Falköping
och Siutarp på Iördag. Han visar i denna
en provkarta på sina allra roligaste sketcher.

I sällskapet befinner sig också radiofavo-
riten Henry Lindblom, känd från den ame-
rikanska vistroken. Vidare presenteras den
pigga och välsjungande primadonnan May
Lööw samt gitarristen och sångaren Buddy
Langton och ackompanjatören Carl Renholm.

Föreställningar ges i Bygdegården, Slut_
arp, kl. 20 och på Roxy i Falköping kl. 28.

!'lts- +3"o0
Slutarps missionsfiirsamling

höll årsmöte i lördags. Kassan har om_
siutit 1.507 kr. med en behålining av 486
kr. Till församlingsföreståndare omvaldes
pastor Arvid Anderson med snickare Her_
bert Johansson som vice förest. De avgå_
ende styrelsemedlemmarna, söndagsskol_
föreståndaren, lärarna samt juniorledarna
omvaldes. Ombud till SAM:s och VM!.:s
konferenser valdes. I anslag beviljades till
SAM och VMF. ?b kr. vardera. Rikilinier
för det kommande årets verksamhet uip_
drogos. Senare på kvällen va. samkvåm
anordnat, till vilket intresserade för verk_
samheten inbjuclits. Korta anföranden höi_
los av stationsföreståndare D. Almquist,
Hovslätt, Stenstr.öm samt Arv. Anderson.

1804

I afton
Bygdegdrden, Siutarp n S ek.

Boxybiogiiaf,em NATTLNE kl. 2J.

JOFIN EOTVID
i REVYN

s{FEM ROLLDR SöX(EN EN REVY6'
May Lööw, Hehny Liridblom,

Buddy Langton m. fl;

Frökincls Kristidsförbunds räken-
skaper 

'lV-tr€'för år 1944 redovisar på inkomst-
sidan behålining från 1943 1,370:27
kr., bidrag från Kinneved 2,205:80
kr., från Vårkumla 395:93 kr., frän
Börstig 786:29 kr. och från Brisme-
ne 519:68 kr. I statsbidrag har er-
håIlits 7,419:55 kr. och räntorna ha
uppgått till 42:96 kr. På utgiftssi
dan återfinnes löner och arvoden
4,220:40 kr., dagtraktamente och re-
seersättningar 284:80 kr., hyror
150:- kr., skrivmateriell 64:08 kr.,
annonser 83:20 kr., utgifter för di-
rektionen 120:98 kr. samt en behåll-
ning till 1945 pr 7,877:02 kr.

Komsulent A, Htilpltsrs
håller FOREDRAG
Rossbackens skola,
gen den 7 mars kl.

Fritt inträde"

med ljusbilder i
Kinnarp, onsda-
19.30.

77b2

hålies i lokal Tinterny, KINNARP,
lörd, den 3 mars kl. 8 em. FöredraÅ
av folkskollärare A. Nilsson. Vårl
kumla. l\Iusik, sång, sketcher, kaffe-
servering. Gåvor mottagas tacksamt.
Intrrid,e 1:- kr. [ör tildre. io öre för barn.

SYIUfiIIt|II

r540 N. T. 0.

Ur -urf .
Kinneveds BF-avd.

höll i måndags årsmöte hos Linnar An-
dersson, Naglarp. Revisionsberättelsen fö-
redrogs och godkändes och ansvarsfrihet
beviljades styrelsen.

TilI styrelse valdes O. Kjellander, Mos-
sag., ordf., H. Vikström, Hallag., v, ordf.,
Elias Johansson, Fröje, sekr., V. Olsson,
Alarp, v. sekr., och Ragnar Gustafsson,
Siggag., kassör.

Revisorer blevo D. Atrrahamsson, I(roks-
torp, och Sanfrid Nilsson, Kotarp. TiIl rote-
ombud valdes O. Kjellander, Mossag., H.
Vikström, Flallåg., H. Trygg, Lilleg., Ra,g-
nar Gustafsson, Siggag., Hilmer Anders-
son, österg., Ärviei Ändersson, Halsarp,
Linnar Andersson, Naglarp, V. Olsson,
Älarp, Elias Johansson, F röje, och Birger
Andersson, Höga Gändet. Till ombud vid
distriktsstämmor valdes O. Kjellander, H.
Vikström och D. Abrahamsson.

Årsavgiften betalades av samtliga med-
Iemmar vid mötet med 5 kr. Lägsta avgif-
ten är eljest beslutad till 4 kr, Mötet var
talrikt besökt.

En vallac[<
till. salu. Tage
Lilleg., Slu,tarp,

Larsson, Hudene,
7694

SLATARPrrcwr
Höms, kaBlsoffier $affiet vFft

uppl<öpes till högsta, dagspris.

sd Npg/lrs
. . Tel, K'innutp 713

En 15-16rårs

YNGTING
får anställning å jordbruk. Hänv.
tlll H. Moberg, Ki,nnarp. t643



SÖNDAG
Kl. 5.{6"8 em.

Barnförbj.

STIG JÄRREL_MAI ZETTtrRLING
GöSTA CEDERLUND

HETS
Med "Ifets" har SF byggt en ny

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

N. D. A.
Två svenska storfilmer som man icke
bör gå förbi.

Nt0Jokalen i Kinnarp eldhärjatl.
Tidigt i söndags rnorse väcktes

Kinnarpsborna av att e1d utbrutit i
NTO:s lokal. Ganska mycket folk
kom snart tillstädes, varvid det visa-
de sig, att elden icke fått så stor
spridning utan man kunde med en
kustosspruta samt langning av vat-
ten från en närliggande brunn hind-
ra eidens vidare spridning. Sedan
golvet uppbrutits på en mindre bit,
hindrades eldens vidare frarnfart.
Falköpings brandkår, som rekvire-
rats, kom efter en ringa tid till
brandplatsen med v. brandchef Ny-
berg i spetsen, men då denna anlän-
de var den värsta faran över, varför
Falköpingskåren endast behövde
iljälpa till med röjniqgsarbete och
eftersyn.

Orsaken till eldens uppkomst var
överhettning från en större kamin,
som uppvärmde lokalen. o{g-tS.

r.-fria, tiil salu.
890 Tel,. 40, Kinnarp.

ffi" $. B" ungdjur
li

li
l'

$cEn kalvar,

[n jgrdhrt!ffisUafl! dränffi
erhå,ller plats. Prcistg., I{i,nnat1t te)'
21 J(innarp
1892 S. Gustafsson.

.:
Tofsvipän tf,/3't'{'S'

hrirr,för första gången i
synlig i Kinneved

U" "r"nl

Btt z-årigt ST0
till salu hos

' Johan Saensson, Granö, I(innarp.

RtI0 ru u il m E ffi Hfi t!.ll I ll G
anordnas av KINNARPS SA.MHÄI,I,SF'öRENING i

rÖREN INCST O KALEN, SLUTARP
LÖRDAGEN DET{ 70 MARS KL, 20

X'öredrag av övorlärare Hi,td,lng Suensson, -Follgu hislorier berättas av
*MOn 'EftWl3" SånE av Damltuartetf. Musik av K-tri'on Intressant

fi,l,mföreai,sndng. 
-Sketcher. Kaffeservering. Paketauktion'

PAKET MOTTAGAS TACKSAMT.
Entrö 7:- kr., barn 50 öre.

Styrelsen

Avstyckningsploner,
4t-w'

Hr Nils Johansson, Hassla Väster-
gården, Kinnarp, hem,ställer hos läns-
styrelsen i Mariestad om fastställel-
se av en av distriktslantmätaren K.
Ax6n upprättad avstyckningsplan på
del av sökandens fastighet.

I den till planen hörande beskriv-
ningen framhåiler dis'triktslantrnäta-
ren, att avstyckningsplanen är belä-
gen inom det område omkring Kinn-
arps järnvägsstation, varå länssty-
relsen den 30 juni 1939 fastställt
utomplansbestämmelser, Planområ-
det angränsar ailmänna vägarna mot
Ulrieehamn och Brismene. F astställ-
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 lä-
genhet, 2zt, är avsedd att bebyggas
med skoJhus. I övrigt äro tomtplat-
$erna avsedda att bebyggas för bo-
stads- och småindustriändamåI. Om-
rådet avvattnas åt nordväst. Led-
ningar för avlopp kunna lätt anord-
nas. Genom området går elektrisk
högspänningsledning omkring vilken
av-satts ?0 *.brett skyddsl-l1d9. I

t,
I
l-

SÖNDAS
Iil. 6.$,6.8 ern.

Barntillåten.

GdNKI- ÅK.n s.pfr l{rss ow,
HARRY PEfiSSON,
ARNE NYBSBG

"Jag.skratrlade så aft tåtaitra ralt1t".
H. D,

'SäU,im trar det vaiit eln så gediget trev-
lig stiirnning i salongcn.

S KYTTE
6b'q{'

Kinneveds Skytteförening
anordnade i söndags sin vårfältskjutning

i Axtorp med god anslutning av förenin-
gens medlemmar. Målen voro: L/a fig., r/z

fig., 1la fig. och myi:ningsflamma, Van-
dringsprisen erövrades av John Karlstedt
för III och IV klass med 2! Ir.I klass I och
II segrade Rune X'redriksson med 20 tr. Ur
prislistan nämnes 4ridare :

III och IV klass: Sven Johansson 20 tr.,
Nils Knutsson 20, Helmer Trygg 20, B. Jo-
hansson, Vartofta 19, A. Bohman 17.

II klass: OIof Andersson 19 tr., G, Sil-
vander 19, W. Gustavsson 1"8, A. Alven 17,

Georg Johansson 15.
I klass: B. Andersson t2 tr., E. Svensson

10, E. Andersson 6, Uno F risk 6.

Extratävian, 6 skott mot a,6 fig. ffl och
IV klass: N. Knutsson 6123, B. Johansson
6127. I och II klass: O. Andersson 6i17, G.

Johansson 5i15, K. öman 5/15.

[(innarprs sarrrtrrällsförening ]Sh'1r'
höil i lördags en aftonunderhåll-

ning i föreningslokalen, Slutarp, dit
den förlagts, ernedan lokal Vinterny"
i Kinnarp eidhärja,ts. Detta var v-äl

kanske ochså orsaken tiil ait publi-
hen inte var fulit så talrik' som van-
ligt.

överlärare Hilding Svensson höll
ett föredrag om den norske Polar-
forskaren Fridtjof Nansen, oqh efter
detta berätl;ade "I!'Ior Stina" från Ul-
ricehainn historj.er på sitt hemiänd-
ska tungomål. Därefter följde mu-
sik av en trio, sång av en dito och
darnkr,'artett, iraffeservering, paket-
auktion, err fiirn samt' en sketch.

En häst
i andra året, till salu.

, Ernst Andersson,

1804 AxtorP, KinnarP. Tel. 4 a'



SÖNDAG
trI. 5.46'8 em.

Barnförbj'

JOHN HALL - VICTOR MC LAGTEN

FRACES FARMER

$iidsr orrl Fa$o Pa$o

En äventyrsfitm i solmättail Söder-

' havsmit!ö'

tulS
-',ai. WU.t 

"-Frökinds 
Skyttekrets'

fälstkjutning äger rum den 18 ds med

Vartofta Skyttegille som arlangör'
' Det är en gammal skyttesammanslutning
det här ät: ftäga om, varför vi ansett det

vara pä sin plats att lämna en liten åter-

blick på dess verksamhet, helst som det

nog är åtskilliga skyttar, som inte känna

något närmare till om kretsen ifråga'
Denna biidades ät 7923 och följande för-

eningar äro medlemmar, nämligen Bris-
mene, Grolanda, JäIa, Kinnevad och Var-
tofta. Ursprungligen stod endast banskjut-
ning på programmet, men år 1925 kom

kretsen - 
på Kinnevedsföreningens förslag

- att omfatta även fäItskiutning' En så-

dan äger årligen rrrm och gäller däruid

tävling såväl individuellt som gruppskjut-
ning. Kinneveds skytteför'ening uppsatte

först ett vandringspris, som tävlades om

för femmannagrupper' en från varje före-

ning. Tre inteckningar fordrades, oavsett

ordningsföljd, för att priset skulle bliva
ständig egendom. Grolanda visade sig som

kraftigaste förening och erövrade 1933 po-

kalen för alltid. 1934 fanns ett nytt pris att
tävla om, detta skänkt av Skaralcorgs

Skytteförbund' Även detta pris tog Grolan-

da, år 1937. Året därpå skänkte Norma en

skåI och ej heller denna gång var Grolanda

något att göra åt utan skålen hamnade

hos dem 7943. 1944 skänkte Norma ett nytt
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

bildade kretsen, bl. a. deri 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

och A. Bohman, samtliga Kinneved' Grolan-

cla har ju sitt stora namn i P. Johansson'

som även han var merl från början och

ännu är aktiv och gör allt för såväI sin

förenings som kretsens framgång' I de an-

dra föreningarna återfinnas idel nya namn

och krafter, vilka säkerligei komma att
föra sina resp' föreningars färger med den

äran. Det kan nämnas, att JäIa fick vid-

kännas en svår förlust genom att den goda

brödratrion Karlsson lämnade föreningen

och gick över till öra skytteförening'
Den 18 mars firar kretsen ett litet jubi-

leum. eftersom den 20:e fältskjutningen då

äger rum. Samma dag hålies årsmöte'

ATT O [U IJNfi TR tt ft tLN I IU ff
anord'najs i dAg'gnnlffdrenfungens t'okat, FlVtqrp,lörcl' d' 24mars kl' 19'30'

PROGRAM:

Filmförevisnin'g. (Sltyttefilnrcn.)
Kabar,6 av Jiila ,1. U. F.-amatörer. (Nytt program')

Sång och musik. Kaffeservering.
Faketauktion. Paket emottagas tacksamt'

Entr6: 1 kr.,. barn 50 öre. Årskort för 1945 berättigar till den

lägre avgiften".

2324 Kirun e u e d's SkY tt e f ör eni,ng.

Vilske-Frökinds Skyttekrets' fältskjutning

i Vartofta i söndags hade samlat ett 70-

tal deltagare. Banan var medelsvår och

vädret det båsta. I grupptävlingen var det

återigen Grolanda, som tog inteckning i
NormaskåIen med 97 p. Vartofta hade 80 p'

och l(inneved ?9. MåIen voro föijande: r/a i
profil (svåraste måIet), 7/4 !75 m', rA ä280
m. och 1/6 å 165 m. Tid för samtliga måI

50 sek. Resultat:
Kl. IV: H. Alfredsson, Grolanda, 2l tr',

Paul Johansson, Grolanda 21, B' Johansson'

Vartofta 20, B. Anders"ott] Odensberg 20,

G. Oskarsson, Vartofta 19.

Kl. III: Gust. Johansson, Kinneved 21 tr',
L. Torstensson, Vartofta 19, B. Gustavsson'

Grolanda 19, S. Gustavsson, Grolanda 18,

H. ltrygg, Kinnevecl 16, H. Olsson, Bris-
mene 16.

Kl. II: O. Andersson, Kinneved 19' A'
Gustavsson, Brismene 19, A. AIv6n, Kinne-
ved 17. T. Andersson, Grolanda 17, R' tr'red-

riksson, Kinneved 1?, K' Kartsson, Vartofta 
I

16. G. Johansson, 16, I. Gustavsson, Bris- 
i

mene 16.

Kl. I: T. Alexandersson, Grolanda 12, Y'
Nilsson, Grolanda l-1, K' Andersson, I(in-
neved 8, T. BiIIman, Vartofta 7, G. Anders-

son, Vartofta 6.

Insatstävlingen, IfI och IV kl.: H' Al-
fredsson, Grolanda 6/22, Gust. Johansson'

Kinneved 6127, B. Andersson, Odensberg

6127,P. Johansson, Grolanda 6/20.

Kl. I och II: A. Gustavsson, Brismene

6112, M. Neuman, Vartofta, 5/14, R' Fred-

riksson, Kinneved 5174, O. Andersson, Kin-
neved 5/13. I. Salomonsson, Brismene 5/13'

Vartofta Skyttegilte hade lagt in tävling
om föreningens egna vandringspris, ett i
kl. IV, ett i kl. III och ett i I och II kI' B'
Johansson fick inteckning i det förstnämn-
da. L. Torstensson i kl. III och Karl Karls-
son i kl. If. ?Åt{t-C6.

rb>

ep{#, CIs
I förcningslofialeni $fular$

pÄsr<ah'toN, trl. 2o,oo' '

Kom,m'itterade '\, 2461

Lil'
-tls, Kinneveds sky,tteförening
hade i lördags anordnat aftonunderhåll_

ning i Slutarps lokal. Som första program-
punkt visades den s. k, skyttefilmen från
Falköping, vilken livligt uppskattades av
publiken. Efter kafferast, under vilken
dragspelsmusik utfördes av bröderna Lind_
berg, vidtog paketauktion av dels skänkta
och inköpta paket. Dårefter utförde Jäla
amatörer en kabaret. Lokalen var till sista
plats besatt, varför föreningen torde få en
god tillökning till sin kassa.

Genom offentlig auktion, som för-
rättas i

Postelundo Kinnarp,
torsdagen den 5 april 1945 klockan
15 försäljes för tre personers räk-
ning, diverse möbler såsom soffor,
bord, stolar, komoder m. m. sarnt
glas och porslin, 2 st. kokspislar ett
amerik väggur m. m.

Av mig för vederhäftighet kände
personer erhålla tre månaders kredit,
andra betala kontant eller ställa god-
känd borgen.

Hassla, Kinnarp, den 26 mars 1945.

Eri,lc Gustafssom.

STONA FESTLIGHETER I ST-,UTAIåtr
pingstafton och annandag Pingst

MUSIK a! VIV'O cl,ansorltester,

Löndagen den 2 och söndagen dea 3 iuni
I'IUSIK a\ ANDEBS EE&IBERTZ orltester".

SLUTARPS IF,2570



Rusthåll och Lolta0rupp

hildade i Slutaru. ?Ate,.,s'

Intresserade för bildande av Rust-
håll och Lottagrupp voro i fredags sam-
lade i Slutarps föreningshus, där hem-
värnsof f iceren, kapten E. Ottander,
Skövde i ett orienterande anförande på-
visade hemvärnets betydelse vid en kom-
mande fredsberedskap.

Den nuvarande krigsutvecklingen pekar
hän mot två starka intressegrupper i Eu-
ropa, dels den anglosaxiska med anslutning
av I'rankrike, Belgien, Holland, Danmark,
Norge m. fl. stater i Mellan- och Sydeuropa
och dels den ryska. Till följd av händelser-
nas utveckling kommer Sverige med stor
sannolikhet att ligga på gränsen mellan
dessa mäktiga intresseblock. Ätt detta
kommer att medföra stora påfrestningar
för vårt land, ligger i öppen dag. I detta
Iäge blir Hemvärnet vår första och omedel-
bara beredskap, färdig att ingripa vid varje
hotande situation. Av vikt är därför att
Hemvärnet på altt sätt stödjes, inte bara
ekonomiskt utan främst moraliskt. Här har
Rusthållen sin främsta betydelse, men även
för att förankra försvarsviljan ute i bygg-
derna har RusthåIlen sin uppgift.

Tal. påvisade även kvinnornas betydelse
i det frivilliga försvarsarbetet och nämnde
de insatser Lottaorganisationerna utföra
för bygdens försvar.

Efter anförandet föreslog riksdagsman
G. Hallagård 'bildandet av ett Rusthåll,
omfattande Kinneved, Luttra och Vår-
kumla, vilket de närvarande också be-
slöto. Tiil rusthållsnämnd valdes lantbr.
W. Johansson, Slutarp, sammankallande,
handl. G. Sandin, Kinnarp, riksdagsman
G. Larsson, Luttra, och lantbr. G. Wår-
d6n, Vårkumla.

De närvarande damerna beslöto till-
sätta en kommitt6 för att utföra förbere-
dande arbete för biidande av en Lotta-
grupp. Til kommitt6råd valdes: fru
Britta Engdal, Kinnarp, sammankallande,
fru Anna Sandin, Kinnarp, fru Sigrid
Lundkvisl, Slutarp, fröken Inger Gus-
tavsson, Siutarp, och fröken Lilly Axels-
son. Slutaro.

Slutligen tackade hvgrpch. lantbr. W.
Johansson, Slutarp, de närvarande för att
de kommit tilistädes och för det intresse.j oe liommlt tlilstaoes ocn tor clet lntresse

lde v1sat.

- Vidare har länsstYrelsen bifal-
lit en av hrr tr{. Vrang, E. Sand6n,
O. Johansson och F. iohansson
gjord ansökning om tillständ att
utan hinder av rädande avstyck-
ningsförbud från SlutarrpLedsgår-
den 2* och SlutaS Backgården 58 i.

I{inneveds socken avstycka två om'
råden om, sarnmanlag'u'0,i1500 hektar.
Såsom viilkor gäller docl< att områ-

VID EN TRÅNINGSTÄVLING I
TERR,ÄNGLöPNING I KINNARP

r.nnandag påsk nåddes föliande resultat:

lii. .f (2.100 m.): M. Dahlstrand 7,25,2;

G. ii'r:i.:;k ?,41,8; K.-E. Augustsson 8,03,2'

Iii. it:. 15-'18 år (1,500 m.): Å. Torstens-
sru 6,t1,0; E. KjeII6n 6,13,8.

I(1. III, under 15 år (900 m.): Sigv. An-
ci.ersson 3,55,2. <lq-ulS,

Ell reaktimttsfrfr tjtlr
2 är,'helt röd till salu i Nol,g.,
&rp. Tel. 52 KinnarP.

Slut-
2394

y/Åd8K,48.,4s,fr apr&ge Åpria
uppföres av KINNARFS IF:s Arratörer i lokal Vinterny
,lördagen den ? och..söndagen den 8 april kl. 20,15

'Seng'- Sketcher - Kupletter, lokala inslag.

Inträcle: Äldre 1:50, barn 1: - kr. Fr. o' m. fredag förköp
av biljetter i Wilgotsons och Arvidssons affärer med 25 öres

tillägg. I{i'nn'arPs IF,

E.c o 
t

fr:s? kviga, 
I

kalvst. aug. till salu, Hassla, I{innarp. 
I

21,75 lI. Tåring. I

Auktion
hålles å Siggagården, Slutarp tors-
dagen den 22 mars kl. 15 varvid 17
st. ungsuggor, en del med snar
qrisningstid försäljes. Vairliga auk-
lionsvillhor.
21 i9 Auktionsf örrättaren.

i
I

I Kinneveds SLU-avd.

I fraOe i onsdags anordnat mjölkningstäv-
llan i Fröjeredsled, Vårkumla. Prisdomare
voro E. Svedberg, L. Kyström och G. Os-
karsson. De bästa resuitaten blevo: 1) K.-
G. Gustavsson, 81 p., 2) R. Göransson, 80,9

p.. 3) ts. Kjellander,,78,3 p., 4) S. Anders-
son, ?5,8 p. ?017-6'

a-

Kinneveds erk, sjukkassa
avhåller årsmöte onsdagen den 4
april kl. 20 i Rossbackens skola.

Dagordning enl. stadgarna g 5?
jämte stadgeändrinsar.

Alla medlemmar torde infinna sig.

Slutarps El. [Iistl,-föleltittg
avhåiler ordinarie föneningssamman-
träde lördagen den 21 april kl. 4
e. m. Lokal Slutarps skola.

Ärenden enl. g 21 i stadgarna.
Slutarp den 5 april 1945.

2816 STYRELSEN.

€lq-w.
Kinneved-Vårkumla R. L. F.-avd.

har haft årsmöte varvid föregående års rä-
kenskaper godkändes och styrelsen bevilja-
des ansvarsfrihet. De siyrelseledamöter, som
.stodo i tur att avgå, omvaldes. Styrelsen be-
står sålunda av V. Johansson, Siggag., ordf.,
E. Johansson, Fröje, v. ordf., H. Wikström,
Ha11ag., sekr., och A. Andersson, Holsarp,
kassör. samt H. Trygg, G. Karlstedt, H. An-
,dersson och E. Bohman med A. Bohman, H.
.Iohansson, B. Vård6n, B. Andersson, G. An-
dt:i:sson och L. Andersson som ers. Reviso-
rer: blevo I. Gustavsson och G. Eriksson med
O. Kjellander och R. Gustavsson som ers.
Til1 ombud vid ortsförbundsstämman utsågs
ordf. och sekr. samt L Gustavsson, A. Boh-
man cch B. Vård6n. Ers. för ordf. blev G.
Andersson, för sekr. O. Kjellander samt för
övriga ombud F. Adamsson och D. Abrams-
son. Ombud till länsförbundss*immorna
blevo L. Andersson och O, Kjellander med
G. Karlgren, L, Ifermansson och H. Anders-
son som els.

ldötet avslutades med. filmförevisning
(Bönderna vakna) samt ett anförande av
ombudsman Svensson som talade om Väst-
göta äggs organisation. Därefter förekom
diskussion om bildande av en äggkreis inom
Kinneved.

SÖNDAG
KI. 6,{518 erll.

Barnl:llåten.

SrcKA,N CARtr,SSON,
KARL-ANNE HOF,MSTEN.
MAX IilANSDN

En flieka for mej
En giwn fullfråiff, mar kar så rofigt

man kan önska sig.

dcna sarnmanläsgas med varandra.
'i- FZ J i (:r'l 5

6433 STYRELSEN.



Faststälttl avstyckningsplan i --Kinneved. 4'''4r'
På framställning av hr F. Anders-

son och Ellen Andersson i Ödegår-
den, Slutarp, har lånsstyrelsen fast-
stållt ett av distriktslantmätaren
Kurt Ax6n är 7944 upprättat förslag
till ändring i avstyckningsplan för
del av fastigheten Slutarp odegår-
den 11e och avstyckningsPlan för
Slutarp .ödegården 132, 13'ö och 13o,

allt i -Kinneveds socken. Avstyck-
ningsplanen för Slutarp ödegården
trs avsåg uppdelning av ett område
i bostadslägenheter. Sedermera har
inom ornrådet uPPförts en större
byggnad, inrymmande möbelindustri.
Harigettom har uPPkommit föränd-
rade villkor för bYggande inom om-
rådet och nu förevarande Planför-
slag innebär en jämkning av plan_en

föa vinnande av överensstämmelse
med förefintliga förhållanden.

Frökincls trrärads polisrlistrikts räken-
$kapor för år tr944 laÅ{-t{s,

balansera pä 4,434:50 kr. med en
brist av 54:;15 lir. fnkomsterna ha
utgjorts av en behåilning av 133:48
kr., hidrag från Börstig 524:19 kr.,,
Brismene 346:45 kr., Vårkumla 263:
96 kr. och Kinneved 1,47A:53 kr.
Statsloidrag har erhållits med i,434:
66 kr., pensionsavgifter 203:68 kr.,
ränteinkomster 3:2C kr. På utgifts-
sidan finnes Iön till polisman 3.630:-
irr.. beklädnaclshidr'åq 150:-. kr., hy-
ra för tjänsterum 150:- kr., semes-
terersättning 193:78 kr., telefonavg.
106:13 kr., material och porto 111:10
kr., försäkringsavgifter 12:69 kr.
och arvode till styrelse och revisorer
i80:80 kr.

silsnec
Kl. ö {5-S em.

Barnförl"ij.

$i,c/tan Carlssott - XIa.t: llrrnsen

i den stora sl<rattskrrillen

^-araAouto{Ea faffisen
Saensht lustsltcl i biiskt, s.til

,lr4-
-q5, Kinneveds erk. sju-kkassa

höll sitt årsmöte onsdagen den 4 d:s. Av
styrelsens berättelse ffu 4944 års verksam-
het framgick, att medlemsantalet vid årets
slut var 188 och har under året ökat med
48. Antalet försäkrade barn var dessutom
78. I sjukhjälp har un<.ler årct utbetalats
289 kr: samt för sjukhusvård 448 kr. I lä-
karevårdsersättning har betalats kr. 647 :93

och kostnaderna för intagning å sjukvårds-
anstalt utgjorde kr. 76:90. tr'ör central-
sjukkassan har sjukpenning och sjukhus-
vårdsersättning utbetalats med 465 kr.
samt i moderskapshjälp 1,040 kr.

Tillgångar och skulder baianserade å kr.
1,575l.84 med ett saldo å kr. 1,371:94. För-
valtningsstaten för år 1945 balanserar å
785 kr.

En del stadgeändringar beslutades, bl. a.
framflyttades högsta intr'ädesåldern till 50

år mot tidigare 40 år.
Efter företagna val konstituerade sig

'kassans styrelse såIunda: ordf. Rob, Bärn-
skog, sekr. kyrkoherde Kurt Larsson, kas-
sör L. I{arl6n, v. ordf. S. Ahlqvist samt V.

sekr. A. Bohman. Suppleanter blevo Gösta
'Johansson, Tage Andersson, J. F redegåid,
H, Engdahl samt B. Juliusson. Expeditör
är !'. Svedberg. Revisorer blevo G. Vil-
gotsson och O. Nllsson med G. Gustafsson
och Valborg Claesson som suppl. ' Till att
representera kassan vid Västgöta-Dals erk.
Centialsjukkassas årsmöte valdes R. Bärn-
skog med F. Svedberg som suppleant samt
att deltaga i en konferens med läkare i
Skara F. Svedberg.

,,/N

Bedesctrjreni
såvät hästar sorn' nötkreatur, emot-
tagas instundande betegsäsong på
Mönarps gå,rd,, Slutarp. Tel. Kinn-

@M9,ilti'åY
DEN STORA FÄRGFILMEN

med. IIANS .{LBERTS

NIHE! g ä

&wnååffiffiffiffiffitå$ffitl

I;INNAR.PB IF ?Iq. q9.

anorclnar i morgon en träningstävling i
terränglöpning med samling vid Bromans'

Kiasser och banlångder: I tränade löpare'

2,100 eller 3,600 m.; II nybörjare, 2'100 m';

rir 15-18 år, 1,500 m.; IV under 15 år'

900 m.

(u/x-tf,,
SöNDAGENB FOTBOLT'.

ö str a Skrlr ob or g skr et se'n

Äsarp-SlutarP t-2, Våmb-Borgunda
4-3, Mullsjö-StenstorP 1-5.

N orra d,lts sbor g skretsen :
Fåglavik-Edsvära 4-1.

*ry

avhåller ordinarie föreningssamlnan*
trii,de lördagen den 2I april kl. 4
e. m. Lokal Siutarps skola.

Ärenden enl. $ 21 i stadgarna.
Slutarp den 5 april 1945.

2816 STYRELSEN.

t1,t. vid xinnarps rF:s terräng-
ropnmg

i söndags blevo resultaten följande:
Klass I (3,900 m.): G. Frisk 74,53,4. Kl. II 

I

(2,100 m.): K.-E. Augustsson 7,a0; G. Äl- 
|

v6n 7,4O,2; Eldor Andersson 7,43. KL III 
I

(under 18 år, 1,500 m.): Stig Karlsson 5,39; 
I

Ä. Torstensson 5,40; E. Kjellen 5,49. 
I

Slufarps El. [|istrrföreninu

ffitrVY 
' 

$åg$K'Affitr
"Viiylrtelw iiv twtt wv ffiHwyr;t"

uppföres av

Sand,lremsamattire nna i Föreningsloka len
Iörclagen den 21 aprll kl. 20,15.

Sång - Musik - Sketcker Spex - Lokala inslag.
Intråide: Äldre 1: 50, barn 1: -. Förköp av biljetter utan tillåigg

fr. o. m. torsdag hos Samue{ssons, tel. 119, Sandöns, tel. 113.

Verree)yrc Aprile Åprigg
gives av

KtNNÄRPS I$':s dMÄ,TöRER
i TRÄDETS SKOLA lördagen den 21 aprit 194b kt. 20.00.
Lslwla i,nsl;ug.

Förköp pr tel. 38. Inträde kr. 1:50.
VÄLKOMNA.
3!7ö

arp 54. 3002



lKinnarpsca,bar6n "APril, ?Pril'tj uppfördes i lördags och söndags av anla-

Itör." r.t" Kinnarps IF å NTO-lokalen, vilken

llråd" kuällutna var till trängsel fvlld. Det

var ett trevligt och omväxlande program sorn

ltjöds, och publiken kom redan från början

i ,len rätta stämningen genorn det ungdorn-

iiga kapellet (violinisten dr endasl' 14 år

gammal), soni svarade för god musik kväl-
1en igenom. Hr Vilgotsson hbll ett inte allt-
{ör allvarligt hÄlsningsanförande' Så följ-
de sång och "Kinnarpsnytt", där hrr Arvids-
son och Vilgotsson hörbarligen hade publi-

ken med på noterna. Och stiimningen blev

intc sämrc i fortsättningen, som bjöd på

sketcher - fru Engdals och hr Ingerhages

"Utfärd" blev särskilt uppskattad - samt

en med rungande skrattsalvor mottagen ocn

trevligt framförd nidvisa om Kinnarpsbor-
nas 1iv och leverne. "Kianar{x. Allehanda"

val ett hörbarligen rn'uatrande'organ' Pro-
grarnmet upptog i öwigi uppskattad så'ng

ev hr r{nd.ersson-fru Vilgotsaon' samt de

käcka sångar'flickorna Hjördis och Mabel

Gustafsson och sorn avslutning kom en trev-
lig finalvisa. ;God stiimning och stormande

applåder kvällen igenom. Det har redan ut-
l-a.lals önst-emål om, att amatörerna snart nog

skola lramträda igen. t!t/q-!K'

I{INNARPS IF ,4'{,T-q'.
anorclnar i morgon sin 3:e terränglöpning

med samling vid Bromans. 4 klasser. Ba-
nor mellan 900 och 3,900 m,

KRETSMÄSTERSKAPET

Mölltorp-Slutarp 2-4.
Matchen mellan rubricerade lag blev en

jämn tillställning. Vid speltidens slut var
ställnirrgen 2-2 och förlängning måste
tillgripas.

I första halvlek hade Slutarp fördel av
vinden och pressade hårl mot hemma-
lagets måI. Mölltorp lyckades dock genom
sin vy. göra första målet. I mitten av halv-
leken kvitterade Slutarps cf. Gustavsson.
Mölltorp tog trots motvind åter ledningen
genom cf., vilken sköt i mål efter missför-
stånd i SlF-försvaret.

Ändra halvlek hade hemmalaget med-
vind och pressade Slutarps försvar rätt
hårt. Detta arbetade för dagen med verk-
lig energi och lyckades håIla undan för vi-
dare målpåhälsningar. Slutarps kedja fick
i gång flera farliga anfall och lyckades i
mitten av halvleken utjämna genom hh. B.
Kjellander.

X'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 måI. I andra
förlängningen började konäitionen tryta
hos båda lagen, men Slutarp såg ut att ha
den bättre och hade övertaget. Hi. J. Fre-
degård fastställde i mitten av halvleken
Slutarps seger till 4-2" r4lq-qtr.

0rrrr söndag
mötas i semifinalerna i KM: Stenstorp-
Mariestads AIF och Tidan-Siutarp"

VID /i'INNA.&PS /.F.'s TERRÄNA-
LÖPNING t4/q-ug-

i söndags, i vilken 12 man startade, ble-
vo de bästa resultaten:

I Kl. I (3,900 m.): G. Frisk 14,3?, G. Alv6n
i \4.37.

I Xr. ir (under 18 år, 1,500 m.): O. Thör-
lnell, Äsarp, 5,28,2, .L. Torstensson 5,32,2.

I Kl. III (under 15 år, 900 m.): Gunde Jo-

lhansson 3,58,0; S. Fredriksson 4,02,5.

SÖNDAG
Kl. 6.46.8 em.

Barnförbi.

SONJA WIGERT
GUNNAR 'BJöRNSTEAND

lllilt folk 'är icke dilt
"Spännande, fängslande, stundom
fascinerande,. dess -pa.tos fick on varm
applåd." St. T.
"Spännande som en thriller bör vara."

SLUTABP

-J---L-,I-

mödklörror, filsikn,
ti,motej, roufrö, rotfrö samt alla
sorters trtid,gå,rd,sfröer, ui,cker
och peluscker till Salu.

Erik Sämuälsson,
Tef,,,119 Ki4parp.,, , 3270

ol

Ä Siggagården, $lutarp
(tel. 115 Kinnarp)

för tjänstgöring Kinneveds m. fl.
socknars hingstförenings

fiING8TÄR, " ;

-.lutrqrd
br. stj., plaieräd n:r 1 i'Skara 1g45,
mått 164-233-29,5, avsift 150 kr.

o"eh 100 i'fö6vgift.

Reflsx
fx, bls, prern. AE,.mått 167-295--32. Avgitt{80 kr" ,"

Hotteur
fx pls, !_1n pqern. siivermedatj 1944,
matt 757-225-28. Avgift b0 kr.

Fackmän ense om att Jupard är en
fullträff från Faleberg, dfter nuti-
dens önskemå1.
8299 ,.EtArplsqn.

SAIT SILL
(stor svensk) inkommen

Sandöns, Sl,utarTt

VINTERNY hfr,ller möte tors-
dagen den 26 kl. 20.
Ombudsman Eklund, Stockhoim,
medverkar. SamkVåm.

Strrelsen,

VID KINNAiBP,S II,;s TERRÄN}-
LöPNING L{lq-qf .

i söndags, i vilken L6 man startade, blevo
de bästa resultaten:

sLItTA4?

Kinnanp.

-. 
Kl. I (2,700 m.): 1) G. Atv6n 9,34,6; 2)

G. Frisl< 9,34,6; 3) A. Olsson L0.42.0.
. Kl. II (jun., 2,1-00 m.):. 1) O. Thörneil,
Åsarp, 7,37,0; 2) Eldor Andersson ?,8?,2j
3) Bert Johansson, Åsarp, ?,48,0.
_ Kl. III (pojkar under 1E år, 900 m.): 1)
!.. rhö1n 3.25: 2\ Stig Johansson B,Bb; B)
Gunde Johansson 3.35.

T,4CK
Till släkt och vänner, som hedrat

oss under lysningstiden och på vår
bröllopsdag med presenter, blömmor
och telegram samt till Kinneveds
skytt-eförening och traktens ungdom
framföra vi vårt hjäriliga tack.

Dora oc}r Georg Johansson.,

$lutarps fUlissionshus.
Juniorernas försäljning lördagen

den 28 lil. 19.

Tal av Arv. Andersson.
Gåvor mottasas tacksamt.
Kaffe serveräs. Alla välkomna.

,Iuni,orforeni,ngen,

RISERVERA
den 16 och 17 juni för

Kinneveds Skytteförenings
STORA SOMMARFEST.

För musiken svarar
T. H. FINESS, Borås.

Stgrelsen.

En 14 - l5 års p0ike'
ordentlig och villig, erhåller omedel-
bart anställning.

AB. Slutarps Möbelindustrl.
Slufaryt, tel Kitntarlt 4i.

3650



trotatis
önskas köpa.

J. A. Nilsson, SlutarP.
Tel. 106 Kinnarp.

Slutarp hade ,rh_

em svait dag 
-'[{t'

i söndags, då vi fingo ordentligt med stryk
av Tidan i kretsmästerskapets semifinal,
säger Slutarps Itr':s ordf. köpman E, San-
d,ön vid ett samtal med F T. Även det bäs-
ta lag fär ju då och då en sådan där dag,
då inget vill lyckas, och det hade vi nu i
söndags. Tidan spelade annars inte så
märkvårdigt och var då inte mycket bättre
än Mölltorp, som vi besegrade förra sönda-
gen.
.'Irots de många baklängesmålen var vår

burwäktare bäste man i laget. I övrigt prö-
vade vi några nya mannar.

ffiraåkEsrde

flrristfrdsmämrud
utdelar nya personkort och bröd-
kort måndagen den 30

i Ki,nnarp hos Erih Gustafsson,
Hassla, kl. 9.

I Slutarp under exp.-tid.
T Bris,rnene ho's hand"l. I{ari Jo-

hansson kl.74-77.
I Vårlwmla skola kl. L7-79.
I Börsti,g i Ekarps skola kl. 15.
Medtag ganola personirort och hus-

hållslista.
Slutarp den 27 april 1945.

3633 Orrlf örand,en.

l9t s - *v-ae
Slutarps elektriska distributionsförening

har haft årsmöte. Ansvarsfrihet beviJjades.
Föreningen har 263 medlemmar och ett an-
delskapital av 119,418 k::. Räkenskaperna ha
ornslutit 5I,252 kr. med en behållning av
7,754 kr. Reservlonden uppgår tiIl 2,499 kr.
I tur att avgå ur styrelsen voro hrr G. Kar-
16n, Slutarp, och Nils Johansson, Västarp,
vilka omvaldes, samt nyvaldes hr H. Levins-
son, Slutarp. Till revisorer omvaldes riks-
dagsman G. Hallagård samt hr Gunnar Eriks-
son, Hallag. Föreningen har under året lin-
dat om samtliga transformatorer, vilket dra-
git en kostnad av 5.470 kr.

K{NNEVE-D. tr,l4-,rt'

Kommunalfullrnäktige har haft samman-
träde, varvid räkenskaperna för föregåen-
de år föredrogos. De fördelade sig sålun-
da: Inkom,ster: kommunalutskvlder kr.
36,480:91, skogsaccis 739:26, 

-hundskatt

460:-, nöjesskatt 3,727:92, ersättning för
Iämnad fattigvård 5,3?5:85, ersättning för
lämnad barnavård 310:-, statsbidrag till
skoivåsendet 7,725:30, statsbidrag till skol-
biblioteket 75:-, övriga inkomster: för
skolan 165:56, statsbidrag till famil;'ebidra-
gen 23,522:18, försäijning av sten 260l.-,
r'änteinkomst 481:03.

Uigi,fter: fattigvården 9,477:,93, barna-
vården I,729:94, hälsovården g4:-, polis-
väsendet 7,470:.53, folkpensioneringen
3,435:37, brandskyddet 92:90, skolväsendet
27,587:60, nya skolbyggnader 2,299:78,
skolbiblioteket 748:7O, k5istidsförbundet
2,205:80, familjebidragen 24,695:84, taxe-
ringskostnader 244:.3O, övriga utgifter
5?1:11, överlämnat till tingshuskassan
367:63, överlämnat till kyrkorådet 8,970:24,
nöjesskatt till statsverket 1,564:72, arvode
till nämndens ordförande 400:-. Summa
inkomster 88,223:01" och summa utgifter
85,295 :19.

Debitering och uppbörd av de egentliga
konmunalutskylderna, utestående vid
€rrets början 4,227:47, debiterat för året
36,763:7t; under året inkornna kommunal-
utskylder 36,480:91-, avkortat under året
471:26, restantier vid årets slut 4,098:54.

De olika kassorna och fondernas ställ-
ning var vid årsskiftet följande: L. J. Jo-
hanssons gravplatsfond 543:43, Kjell6nska
fotbBklädnadsf,onden 570:46, L. J. Johans-
sons donationsfond 5,555:81, Anders och
Sofia Johanssons donationsfonrJ-,TST :44,
-A. G. .lohanssons i Alarp donation 25,371-:44
Kinneveds arbetslöshetskassa 488:72. Kin-
neveds skoibibliotek 5:40, Kinneveds skol-
kassa 4,337:59. Kinneveds skolbyggnads-
kassa 12,604:71 och Kinneveds komrflunal-
kassa 5,977i66. Samtliga räkenskaper
gcdkändes och ansvarsfrihet beviljades.

Tili ledamöter i valnämnden utsågos

RIKSORIEI\TERING. Ls&t-qr,

Kinnarp.
Start vid Västorp kl. 9,30-10,30. Sär-

tryck av kartan tiilhandahållas vid starten.

SÖNDÄ,G
Kl. 5.4ö"8 em.

Barntillåten.

SIGURD W^ALLEN
DAGMATi EBBESEN

Wår Herre'luggar
nloErarte$8Br

Det är en av de roligaste, riktigaste
och mest äkta vi sett av svensk film
på mången god dag. Den spelades i
ett rasande friskt tempo, men ändå var
det trivsamt, lugnt och behärskat.

Söd. T.

Kinneveds S,LU-avdr r(l-.-W.
hade vid sitt senaste månadsmöte en täv-
lan i räkning, i vilken 19 medlemrnar del-
togo. Det gällde att lösa 15 olika riiJ<neupp-
gifter.

Resullaten blevo:
1) Alice Gustavsson 30 p. 2) Ulla HaJI6n

28 p. 3) R. Göransson 27,5 p. 4) Vera Nils-
son 22,5 p. 5) K.-E. Eriksson 22 p. 6)
Kerstin Johansson 21,5 p. 7) Å. Torstensson
ZI,5 p. 8) A. Olsson 21 p.

SLUT.4RP

' 0ernsnt saml släckt kalk
i säckar på lager.

Erik S&muelsson,

Angående ett förslag från folkskolesty-
relsen om uppförande av lärarebostad be-
slöts uppdraga åt folkskoiestyrelsen att in-
förskaffa ritning och kostnadsförslag å bo-
stad för två familjer med en lägenhet i
övre och en i undre våningen.

hcm.-äg. Erik Andersson, Lofsg., nämnde- i

man E. Gustavsson, Hassla, hem.-äg. Ivar 
]

Gustavsson, Ledsg., och snickare A. Flor6n,
Daläng, med lägenhetsägare Johan Anders- r

son, Gärdhem, och åkeriägare J. Karlstedt i

som ers. I

uppföres i Bygelegår:denr JäIa

åv KinnarPs I' Fls amatören
löndagen den 5 rnai 1945 kl. 20.f5.

Yisor, sketalter, Itupl'efter, I'oIaa'Lu iotslag l't"å'n byl1tten.
Efter revyn Jbl,rtletrtar.

Iniriide: I{r. 1:50, ba'n 1:-. 
Jrita J. tL !.

önnec

KRISTTNA SöDEREAUM
i färefilmen

ffi'äffikrffi$.ffir:å
såsongans :trålande färg-

filrnei."



Fst boII
rÄlucavAllnl[, sI+grARP,
söndagen den 6 maj kl" 15,30

Frökinrds Kristidsnämnd
nostadress BÖRSTIG, te1. Trädet 140, betjä-
äar allmänheten, i:

KINNARP, hos nämndeman Gustavsson,
måndagar kl. 9-12'

SLUTARP, i Carins ka{6, tredaBar kl'
9,30-12,

BöRSTIG, i kyrkskolan, torsdagar kl'
9-10,

BRISMENE, hos handl. Johansson varan-
nan torsdag t t. 1f-fZ, med början den 17

mai,
i bostaden, t. v. Vintorp, tisilagar fm'

Förvara annonsen!

Nya Katfekort, B 14, samt Tobqkskort"Y
91 och Y 92 utdelas, i:

KINNARP. hos nämndeman Gustavsson,
rnåndagen den 14 maj kl. 9-12,

SLUTARP. i Carins Laf6, fredagen den 18

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

17-19,
BöRSTIG, kyrkskolan, torsdagen den 17

maj kl. 9-12,
BRISMENE, hos handi" Johanssqn, torsda-

gen den 17 maj k1.'11-13.
Metltag talong B 11, Y 81 eller Y 82, sarnt

IEXTILKOBTET, ei Personkortet.
Blanketter för Uppgift om åkerJordens an-

vändning samt djurantal, finnes att avhiimta
i affäreåa, dit db kunna avlämnas, fullstan-
digt ifyllda, den 1 juni.

För Frökinds Kristiclsnämncl:

E. W. Nisswanift.

Betesdjur
emottagas instundande betessäsong

1å Mönarps gård. Konstgödslade be-

l ten. Flör reaktionsfria djur fordras
lveterinärintyg därom. Släppning
omkring 1 juni, varom närrnare
framdeles.

MÖNARFS GÄRD.
, Tel. Kinnarp 54. 3900

flägewhmi eEfl $n|il.
Arvingarna efter. Justina,Karlsson

låta under hand försälja lägenheten
Slutarp 6tr i Kinneveds socken, att
tillträdas per omgående: Lägenheten
iigger vid allmän väg Slutarp-Fal-
köping. Arealen är cirka 0,5 hektar,
boningshus om 1 rurn med kök, bra
brunn och källare., Närmar:e upplys-
ningar lämnas av undertecknad.

Slutarp der 10 maj'1945.

3939 . a. Rugnar Johanson.

SONDAG
Kl. 5.{6.8 ern.

Barntillåten.

GEOIiGE FOBMBY

i' .iskrätbucc6n.,

FT'.
r Iygmffi{rfentv å

. uF
r llemvtirnet

Iräilets l. F, - $lutarps l. F

Templet 1923 Vinterny i Kinnarp
hade i torsdags ett talrikt besökt
möte i föreningsiokalen. Instruktör
Rolf Eklund, Stockholm, höll före-
drag om skalden Dan Andersson.
Efter pausen för kaffedrickning följ-
de dragspelsmusik, sång av damkvar-
tetten samt ti1l sist folklekar.

Vid mötet beslutades, att förenin-
gen skall försöka anordna ett lotteri
för distriktet på ett tusen iotter. En
kommitt6n, hestående av F. Sved-
berg, S. Ahlquist och S. Andersson'
fingo i uppdrag att taga hand om
lotteriet. 5/S-,{nf-

Våren hälsad.
$c:q{'

tr Kinnaip
hälsades våren på valborgsrnässo-
aftonen med en valborgsrnässoeld vid
Mossagården. Vid denna höll kyrko-
herde Larsson ett vårtal och vidare
medverkade kyrkokören, som under
kantor Josefssons ledning sjöng ett
antal vår- och fosterlandssånger.

Det var första gången, som våren
hälsades på detta sätt i KJnnarp.
Den trevliga och uppskattade högtid-
ligheten, som gick i den livaktiga
NTo-föreningens regi, manar till ef-
terföljd.

Efteråt voro de rnedverkande sam-
iade tili ett samhväm i lokal Vinterny.

r-l
i $lrytle,leknfsn i ftinnarpi
lsii,ljes för avfiyttning. Lokalen är 10 |

l\ 7,t' mcter. Anbud sändes senastl
lden 23/5 till underrecknad. 

I

I John l{arlstedt. 
I

I Tel. 80 l(innarp. B9b? |

Sötlra Skaraborgsserien.
Mulls jö-Tidaholm
Äsarp-Bjurum .
Slutarp-Trädet

- Elt4s'

TGItr':s B-lag tar hem hela potten i Mull-
sjö. Äsarp lämnar inte Bjurum någon
chans. Vi hålla på oavgjort i duellen i
Slutarp.

FOTBOLLBREBULTAT:
Slutarps pbjklag-Åsarps d:o 0-7.

F;estpa$"ken,
Kä$t ffi a rp

öppnas för säsongen

lördagen den 26 och
söndagen den 2Z maj

3917 I{i,nnarlts IF'.

t.'ftri $$rångtiur
svartbrokig, 16 4oåm., till salu. Sirten
Joltansson, Grartet'; Ki,nilu)rp, 4486

SLUT ARPS J DROTTSPf . Å'rs-
FöRENTNG rf,/g- nf.

har hållit årsmöte. Årets vinst uppgick
tiII kr. 220:23. Styrelsen fick i uppdrag att
undersöka möjligheterna för erhållande av
anslag till förträttring av fotbollsplanen' -

Till ordförande valdes Olof Nilsson. öv-
riga styrelseiedamöter blevo: E. Sand6n'
kassör, Vald. Johansson, sekr., E. Samuels-
son, Gustav Johansson, V. Dahl6n och J.
Carl6n. Elrs.: Ragnar Johansson, Gustav
Gustavsson och Gustav Andersson. Revi-
sorer: fvar Gustavsson och Oskar Johans-
son med Viktor Pettersson och Torsten An-
qe rorl som ers:

Slutarps Byggnadsförcning
höll i fredags årssammanträde.. Styrelsens
och revisorernas berättelser godkändes.
Inkomster av hyror och egna arrangemang
utgjorde 1,655:70. Behållningen uppgick
till kr..481:91, varav 10 proc, aisattes till
reservfonden.

TilI styreiseledamöter omvaldes Ragnar
Johansson; ordf., Vald. Johansson, sekr., E.
Samuelsson, kassör, E. Sand6n, Torsten
Andersson, J. W. Andersson samt nyvaldes
Olof Nilsson. Ers. blevo Tage Andersson,
Gust. Johansson och A. Setterberg. Revi-
sorer FI. Levinsson och Gunnar Gustavsson
med Gert Johansson och G. Carl6n som er-
sättare.

!. -:. . t:.!:i:i.,i 'i..: ,. .:'..

fidif h $mggr$t$rfrås
I orkester: , '

,945-os'.tS:

Torsdag
Kl. b.{5"8 em.

Barntillåten.

Lilla t|eluott$l
"Ett dragplåster, Det skrattades friskt
och applåderna hotade ibland att över-
rösta dialog,en."



Plngstdagen'
Kt B ettt.

trlamdlålbn

.{I,ICE BABS NILSSON
LASSE DAHLqVIS.|r
KAJAN HJELM

i den svenska segelflygfilmen med de
käcka melodierna.

- Svensk succ6. -

Södra Skaraborgsserien.
Trädet-F alköping 4-1
Stenstorp-Slutarp 5-2
Tidaholm-Åsarp 9-0
Bjurum-Mullsjö 1-5.

Ii fidrtion å pålar,
I utskotts- och prima bräder hålles i
I iHassla, Kfrtnarp, ho's, , Johannes Jo-

hansson fredagen den 25 m,aj kl. 14.

B HTH SMJUR

MöNÄRPS GÅRD.

5 Tel. 54 Kinnarp. 4468

-,1? Slutarp-Tirlaholm GIF B_ ,v. 0_6.
Serieledarna inhöstdde två poäng vid sitt

besök i Slutarp pingstdagen. Första halv-
iek var ganska jämn, enär hemmalaget
hade fördel av sol och vind. Det dröjde till
halvlekens 30:e min., innan gästerna genom
vy. i<unde taga ledningen. En stund sena-
re var det hy., som från offsideläge gjorde
2 0. I andra halvleken dominerade tida-
holmarna spelet. 3-0 blev det i 20:e min.
genom vi., varefter cf. ökade till 4-0. Slut-
arps målvakt räddade sedan vackert med
hörna som påföljd, vilken nickades in av vi.
Det sista målet gjorde vi. med etl kanon-
skott.

Gästernas främsta mannar voro att fin-
na på ch., vi. samt vy.

Den bästa insatsen i hemmalaget gjordes
åv försvarets män ,som matchen igenom
hade det ganska artretsamt. Av forwards
var det endast cf. som något nämnvärt
kunde oroa gästernas försvar.

Matchen dömdes utan anmärkning av
K. Kä1I6n, Falköping.

Bjurums SK-Slutarps
2-3.

Slutarp vann jumbofinalen i Bjurum i
söndags mellan rubr. lag med 3-2. SIut-
arp tog ledningen efter 10 min. spel g:enom
hy. En stund senare kvitterade Bjurum
genom cf. B. Hallberg. I 26:e min. återtog
Slutarp iedningen genom hy., men hemma-
laget tappade ej humöret utan kvitterade
genom vi. K. E. Andersson. Strax före
halvtid faststäilde Slutarps hy. resultatet
+ilt t t

I andra halvlek pressade hemmalaget
ganska kraftigt och efter en stunds spel
siröt vy. Lundgren ett måI, som av någon
anledning blev bortdömt.

I gästernas lag var ch. Engström och hy.
bäst. Bäst i hernmalaget var reserven på
ch., T. Ek. Domare var G. Classon.

anordna,s å ld,tottsplatsen, Slutarpe
Pingstafton k1. 20, ennandag pingst kl. 19:

DANSIUUSIKEN utföres av V M DANSORKEST-ER
(södra Vii,stergötlands populii,ra,ste orkester) Sltjwtbana '

UholcLqd'h'iul, - ('orttlitor; - SEtYERTNGAn

(7 man)
Tombola -

INTRÄOB 1 Kr.

Kinneved.
ORD. KYRKOSTÄMMA

i Rossbachens sl(ola tisdagen d'et:'22
maj 1945 kl, 3 em. Pastoratstämma
efteråt.

Ord,f.

Slutarps I. F.

Fivlered tlen 18 mål 194.5.

$lutnrps mission$hu$,

Llnns Jo.so,fs,s.orr.

Likvid för förfallna ford4ingar mot-
tagas före aulttior:ans börj*n.

FothoII
TÅNGAVALLEN,, $LT',TA.R.F'

Fi,ngstd,agen ix'|:is:::'' "i 
:

Tidaholsrs GIF'B+Strufarp.

VÅnnögtID lpingstdageo itl, 15.

Pastor Carl Fransson från Falkö-
ping, Arv. Andersson samt sångare
från Trädet och Asarp medverka.

Kollekt. AIla välkomna !

Mi,s s i o n s fö r s amli,n g e n.

btlt
-t1t st.

IF-

Tidah. GII'B
Trädets IF'
Mullsjö
IFK F alk. B
Äsarps IF
Stenstorps IF'
Slutarps IF
Bjurums SK

0' 65-9
1 36-18
4 47-31
4 32-3r
5 32-48
I 30-44
8 a7-48
9 31-53

72
t2
a2
a2
t2
12
a2
t2

10
7
6
5
5
ö
2
2

t
4
2

2
0,
1

tt
18
L4
13
72

b
6
5

ifi||ilililfiiftt|ittltfitfifiillliififtifllilliiiilllllllllllllllilillflllflfllllillIl

Lör'dagen den å oeh söndagen dona S iuni

m&ruffi
ANDE&S flEN,ABERTH or]n llans viiltrimrnaile
solister,, IVU f S/RK[,,{,S,$ - Spel och ssrveringar

Festparkeå,
Festiigheterna
sönciag i'nstiilles

Itrtlilh Segerstedt
orkcster den 1+

4285

Kinnarp
om lördag och
t. v.

kommer med sin
och 15 juli.
Ki,nnaryts fE.

SÖNDAG
Iil; 8 cm.

Barnförbj;

Fredric March - Ma.rganet Sullavan
Eric von Stroheim,'

Folket utan foslerlattd
iir en verlcligt fullödig filnatisering av
Erich Maria Remarques skokandc skil-
dring av flyktingseleindet i Europa
"VRAKGODS.'

Föraninälda betesdjur börja släpp-
ningen

* rtrgn 31 m,aj tned h,ristar,

. den 1 jtrni ntctl, l,:rru,tur.

trör nötkreatur fordras intyg från
veterinär att de äro reaktionsfria.
tKontant iikvid vid släppningen.

-F{_rs-}r,4,t3P8



lfärlned får undnnlecknad rne$dslnu
' i :': r' : 4

att jag överlåtit dcn av mig sedan är t92B drivna vulkaniseringsverksta-
den till llerrl3\rnga gummiverkstad. Med ett tack till ärade kunder för de
gångna årens förtroend-e samt med förhoppning att detta även komrner
min efterträdare tilt,del.

slutarp den 1/6 1945' 
osrtar Gustuussan.

Härmed få vi meddela, att vi övertagit den av herr Oskar Gustafsson
innehavda vulkaniseringsverkstaden i Slutarp. Vi rekommendera oss till
ärade kunder för reparationer, regummeringar och alit inom branschen.
Gott arbete, teell tieliandling. Licönsansökningar ombesörjas.

Högaktningsfullt

H eruI I un g w Gurnntia erh st ad.

ffiese $råa ådrotten

Iill de därtilN heråilligade
utdelas efter ansökan nya inftöpskort Ä 3,

sämt nrot Kontroilkuporig till nuvarande
tilläggskorten, nya tilläggskort 86 (brttd),
87 eller 88 (matfett) och 89 (tvätttnedel), i:
KINNARP, måndagen den 4 juni kl. 9-13,
BfiISMENE folkskola, tisdagen den 5 juni

Kl. rD.

BöRSTIG, Kyrkskolan, torsdagen den 7 juni
kt. 9-L3,

SLUTARP, Kaf6et, {redagen den 8 juni kl.
9,30-13,

VÅRKUMLA skola, fredagen den 8 juni k1.

77-:I9,
VJNTORP, tisdagen den 12 juni kl. 9-11.

Medtag talong 76, 77, 78, 7g till de gamla
tilläggskorten samt PERSONKORT.

Exp.-dagen i Kinnarp måndagen d. 25 juni
fram{lyttas till tisdagen den 26 juni.

För Frökinds Kristidsnämnd:
E. W, NISSWANDT.

Körde på staketef. {6;uS'
Itrn Kinnilrpstro val irtalad fiir, att h:rn

fiirdats ovirrsamt Sicnom SLenstor:p oc-'h dåir'-
viri kiirt på e:tt stahtt. :i'ili ragJa på allt
Itade han aviägsnat sig utan att be cm ur-
säkt eller iä rsiiå pä. hur det gick mecl stil-
kctet. Vid polisför"höret hade han pastå.tt,
ltt han skulle kör'a för'bi en annan bil och
att han därvicl l<ommil necl i diket. Han in-
fann sig ernellerlicl intc ocir för'pliktades att
vid 50 kr':s vite instäila sig vid septeinher-
tinget.

Ese $ffitr#ffi$W&Fs$r,
ilr" reaktionstri. ett sto med sto-

3 att viilja på, till salu.

Wikström, Slutarp.
Tel. 101, Iiinnarp.

'Falbygden är"ei fin hästbygd, det
vet man sedan gammait. Men att
en faibo - i Kin"narp - kan slöjd-a
falebohästar så bra, att de n'råste
komma varje hästväns hjärta att
'klappa fortare, clet visste vi inte för-
,ut. Må undras, om inte utställningls-
kommissarie Lönroth, som vet allt
or,n hästar, också iran bestämula ra.s
och härstamning på dessa! Vi spiL
tidaholmshästen samrna succös som
på sin ticl dalahästen. clo-w'.

/jINNAPS IF:S B-LAC
möter i morgon l(arleby GoIl'i en klubb-

match på Tångavallen, Slutarp, i följande
grenår: 100, 400 och 1,500 m., kula, diskus,
spjut, höjd, längd samt stafett. I(arleby
får hållas som favorit. Det kanske också
bör framhållas, att planen ingalunda är
fridiyst för publik under matchens gång,
utan all sådan är välkommen.

Gösta Arvidsson nådde vid Skackans täv-
lingar 13,27 i kula samt omkring 38 meter
I diskus. .l/6-n$.

å Kåsssaerp 
zft-q'

ha-r' lu å.tcr böriat taga fart. De flesta av
idrotlsr.trännen ha under vintern deltagit i
föreningens gymnastii( och på så sätt för-
berett iig för clen egentliga tävlingssäson-
gen. D: första sorn årsdgbuterade voro
i,err:äng1öpa.r'na. I de tidigare våroriente-
lin"gartla b.'rr kiinnarp icke låtit sig repre-
s,:rlera. Orienteringsintresset är fort-
la.;':: r..lc dåligt - en bättring i det fallet
v.rl'.r ör".sl;vilrd. Fiire nlngens ende stor-
c, ir.r,t:ia,re, Karl-Erik ltrcker'iitl, har under
vi::i,.r-n r.trit pfr skola i Karlsi<oga och
k.:ini:rit ll:itr för'st i dagarna, varför inte
}l,.1rr:r' iran l-unnat deltaga''Ierrängiöpar-
ril li3- clock här,'cle.t sig överra"ska.nde gott'
i:nr,lrrLes lyck:riles vicl I'M Gustav, eller som
L:rn vanligen kallas Gusten, Aiv6n belägga
filr'sl.a plats i. kl.ass II. Även Gerhard Frisk
o.h den lovarrcle junioren Eldor Änc-lersson
pl.1sq.1'3rla sig srr, att :rnd.r lagpr'isct kunrle
L,;il eas. Alv,',n är säkciiigen okäntl för dct
stcrä flertalet. Han har dock tränat sedan
nå.err:a zir tillbaka, men inkallelser ha alltid
heii spolierat hans säsong. Det är att h99-
o*s. ätt han i år skall få göra sig själv
iaitti'isa. Föreningen har i år gjort en

srrår' förlust ilenom att fjolårets så fram-
s,ngsrike löpale Cösta Aiexantier'sson i år
i,itrtnat kluhben. Han är numera bosett i
östersr.tnd, där han är Polis.

Eln som föreningen i år ser ut att få stor
ciä.l'ic av är: -iunioren och kastarcn Gösta
ä'"iils"ot. so,n skött sin träning verkligt
nlrilneclvetct. Han har hela våren tränat
tillsaminans med sin bror Harry' som ser
ut att ha iärt honom en hel del teknik' Et-
tersorn han också vuxit ut en del sedan i
fiol. kan man i år vänta slg stora sai<er av
h'onom. Fråga är orn inte hela västgöta-
eliten med Ta.ge Petter:scn och storebror
I-I:trry i spetsen får se upp för unge 90f!"'
Vici sin clebut i Göteborg vid Kvilies tävlin-
gar i för'ra vecka.n nådde han också goda
iesuitat. I l<ula stötte han då 13'46. ITans
pei'sonlifla rekorcl var förut 13'14' I dis-
i<'"rs slog han nytt kiubbrekord genom att
kasta heiå 40,93. Det är då att märka' att
han inte under hela året hållit i en diskus,
valför Cctta val den verkliga debuten' Att
del inte kan bli tai orn något slumpkast vi-
sa.s clärav, a,tt han hacle fyra kast över 40

meler. I morgon är han anmäld till Skac-
kans tävlingar i Karlsborg'

Till stafetten i Segerby har Kinnarp an-
mält ett lag bestående av: G. Alv6n' G'
Frisk, K.-E-, Eckerlid, Arne Olsson och
Ejdor Andersson.

l

21 l,
r u.j",

Fmntpnrkslr lfi milnrp
t!!t!f; ilt!crrE!l!Hll!!lllillllllllllllllllllll

Anders $leribertz orkestor
svarar för 2 trevliga och

gla,da festl<vällar på

lördagem o. sömdagen,
Gör ett besök vid årets

första fest i parken !
Kinnarps I. F.

$ luf a rps $ffihäl]sförffi]ftfi
anordnar sin sedv,a&liga

tfembygdsf$$l
under m.idsommardagarna.

SONDAG
Kl. 8 em.

Barnförbi.

VICTOR SJöSTRöM,
MÄRTA EKSTRöM,
HILDA BORGSTRöM,
STURE LAGERWALL'
IIOLGER LöWENADLER.

Keisaren :lv
, PortulEallien

efter Selma Lagerlöfs betättelse.



Falbygdens ardenneravel

öland vörldens förncimsfa

llhan hunnit med ett 4o-tal betäckningar.
] Han har även hunnit få silvermedalj vid
I årets premiering i Skara.
| rcinneveds -äd fle." socknars, det vill
I säga Luttra, Brismene, Göteve och Vår-
I kumla, hingstförening bildades är t939'
I Man har hela tiden rört sig med r5o

I ffir"''ä.r. ;;i";';ä'-i ä?aråä'""",

I av vilka de flesta är,o med sedan starten.

I

I Au förnämli$ treklöver.
| Även orn fui';rrd är det mest hö'gklas-

I siga djur, s,rrn' föreningcn ägt, hai man

I under de år, föreningen arbetat, haft en

I förnämlig avelsbesättning. Då man bör-
I iade sin verksamhct, fanns inom området 

I

lländast ett 3o-tal premierade hästar. Nu, 
I

ll sex år senare, finns rlet ett hundratal ar- 
|

ll denner, som premierats. Den hingst.

ll som hittills betytt rnest för hästaveln

ll inom föreningen, är den år 1939 köpta

llReflex, som då kostade zo,ooo kr. Han
lla. "u 

nio år samt AB-premierad. Reflex
llkom f rån Morup i llalland samt har den

llA-premierade Guval till fader och den

ll AB-premieracle Freja till moder.

ll Hingsten Pierot bytte föråningen näs-

llt"tr omedelbart mot Aktuell, som i sin

lltur r9,1r byttes mo1 Stim, vilken man i
llvår'as sålde för 7,ooo kr. till en hingst-
I' förening i Uppland. När föreningen
, bildades inlöstes hingsten Tore,, som män
hade till år 1943, då han ibyttes mot

Jeannot, vilken är AB-premierad, men
han såldes omedelbart.

Jupard ståtar med synnerligen för-
näma föräldrar. Han är född och upp-
vuxen på Falebergs stuteri såmt har den
berömda Jutard ti1l fader och d,en ras-
ädla llrosa till ,naor. Även oni Jupard
kostade stora pengar i inköp har man,
taclt vare att det är en förening, som
rblivit dess ägare, lyckats håila språng-
avgiften nere i r5o kr., vartill 'kommer
roo kr. i fölavgift.

luls-ts
(out^, ar+it<l)

Det är kanske bäst att med en gång
tala om, att den ovan åberopade arden-
nerexpertisen inte är hr Johansson cller
några andra medlemmar i Kinneveds-
,oråns hingstförening. När riian försö-
ker pumpa hr Johansson om Jupards för-
tjänster, fl<ommer man inte längre än, att
Jupard år kanske den allra förnämsta
hingsten inom "ardennerområdet" här i
landet. Och en facktidning uttryckte
sig häromdagen även i rätt så försiktiga
,ordalag om Jupard, då man sade, "att
den torde stå sig i internationell klass".
1\4an knyter mycket stora förhoppningar
till Jupards insats för hästavelns höjan-
de inte bara inom hingstföreningens om-
råde utan också inom tbetydligt stö'rre de-
lar av vårt land och förehingen får be-
ställningar för Jupards del inte endast
från Skaraborgs län, utan även från
Älvsborgs och Jönköpings län; ända från
Bjällbrunna utanför Norrköping har

Föreningens tredje hingst åt fyra-
åringen Hotteur, som köptes förra året.
Harikom från John Andersson,, Kärret,
Grimeton, och kostade r2,ootJ kr. Fader
är Heron och moder Gutti, vilka båda
äro A-orernierade. Han fick är ryq4
srlvermedatJ 1 -ralKenDerg.

Föreningens hingstar har genomsnitt-
ligt halt z5orbetäckningar per år, även
om siffran för förra säsongen gidk ned
till omkring zoo. Uncler föreningens
sex år har dess utveckling med fram-
synthct och omsorg skötts av styrelsen
med hr Evald Johånsson i AlarP som

ordf örande, hr Torsten Andersson,
Backgården, Slutarp, som kassör och hr
Valalemar Johansson som sekreterare
och foclervärd. Det är en utomordent-
lig högklassig treklöver, man har kom-
mit trårn till, och man vågar förutspå, att
Kinneveds hingstförening kommer.att
hösta in en förnämlig placering på Tida-
hoimsutställningen.

man också tingat på Jupardr. Hittills har

Lägenhet
önskas hyra i Slutarp-Kinnarp eller
dess uärhet, Svar till u1 juli". d. t. k.
5006

l|almstad-l{ässiö iärnuäUar forstalligas,
Den l juli 1945 komma Halmstad NässJö järnvägar att införlivas metl

Statens järnvägar. I all persontrafik samt i lokal godstrafik tiiliimpas
Statens järnvägars taxa från samma d.ag. I

Stationerna lämna märmare upplysningar, r

5166 ,--_!,a j: Jiirnutigsförualtndngent - i

Jupqrd och Juvill höstar i vörfdsklqss.
Hingstföreningqrnus insqts ctv

den störstq betydelsö,

Hiisterpertenna p,å,stå, att Szteri,ge wnder krigsåren - då' man haft
, annat att tänka påi B,elgi,en och Nordfrakkri,ke -,ryckt ulp på'. tet-

platsen imono ard,enneiaveln. Och dd, det dr li"ha, sant som det ofta iir
sagt, att Sharaborgsbygd'erna har land,ets fönnämsta ardemrierstarn, så'

betyd.er ocks'å" detta, a,tt hiir fi,nns jwst nit, aiirldens förniim,sta ar'demner-
az.,el. Ma,n b,ehözter heller inte vara utbi,ld,ad hiktkail och avelssfeci,ali'st

f ör att kwnna, honsta.lero, att d,e tof pd jwr, sonx finnas hö'r i bygdernn
inte bara oro rasand'e granma att se på, l,itan a,tt de också' må'st,e aara
siillsynt äd.la repr,eseitanter för si,n r:as. Och bå'de etperten och dem

andrahand,si,ntress,e'rede ha med, all riitt stora föruäntni.ngw inför höst-
wppvi,sningwrna på' Tidaholmsutstöllni'i4gerc, diir hela hiisteliten sktlll es'
poneros.

Det är väl fråga om, huruvida itrte
världens n,u allra förnämligäste avels-
hingst är treåringen och 5o,ooo-kronors-
hästen Jupard, sorn sedan februari i år
äges av Kinneveds med flera socknärs
hingstförening. Det är föreningens se-
naste förvärv ,och hingsten tretecknas
hästkarlar emellan som en sensation. Och
det märkliga är, påstår sakkunskapen,
att Jupard tillhör det dät absolut säll-
s;inta slaget av hästar, som en expert
inte kan hitta något exteriör-fel på, utarl
som måste betecknas sorn helt perfekt.
5o,ooo kr. har här i landet endast en
gång tidigare noterats för en ardenner-
hingst, och även om summan förefaller
den oinitierade att vara svindlande, då
det gäller en häst, så förstår rnan, då
man ser det ståtliga cljuret, att han mås-
te vara nirgot alldeles extra ,ordinärt.
Och titten på honom är många gånger
om väl värd besväret att göra färc1en till
hr Valdemar Johansson i Siggagården i
Slutarp, som är fodervärd för Kinne-
vedsortens hingstförenings beskällare.

"Jupard" i, Kinneued,sföreni,ngen -en ats uiirldens nu frtimste auels-, hr,ngstar.



g ffisr Ä#ffiF@ffifutrffir sgtrs$
anordnas å

Nd rci{{splpt$e m t
söndagen den

Slutarp
I ;ult.
'l'cntplct YinternY' Kinnarlt'Vidare &nnons framclcles.

ä-HKffiFTffi ru
i festparken, KEmmanpn

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

4881 Kinnarps I. F.

Lekafton
anord nar Ki,nnarp s S anth d,lls för en,
onsdagen den 20 juni kt. Z0 å
Festplatsen, Kinnarp.
Van lehledare. Seraering. lltusik.
Obs.! Dragkamp mellan med-
Iemmar :rv Kinnarps ldrottsföre-
ning och Samhällsföreningen.
Alla uiilltonrna!

Inträde 50 öre.
Styrel,sen.

Gösta Arvidsson
duhbe[mästare.

tC/6"15.

Länsmästerskapen i fri idrott för junio-
rer gick i söndags i Lidköping med delta-
gande av många lovande pojkar från inte
minst bygderna kring tr'atköping. tr'alans
huvudstad var dock mycket klent represen-
terad och hade endast en man med 

- 
Iåt

vara att han hade snudd på segern i de två
grenar, han deltog.

Kinnarps Gösta Ärvidsson, som trampar
på i storebror Harrys fotspår, erövrade
rnästerskapet i två grenår. Sandhems stav-
hoppande Stig Andersson klättrade över
ribban på 20 cm. högre höjd än vad kam-
raterna förmådde. Gudhems Bertil Gus-
Lafsson hedrade sig liksom pojkarna från
Wilske och öja.

Srren Axelsson, FAIK, ledde större delen
av 10,00O-metersloppet n.len
tvungen att bryta, då DM-loppet

var sedan

dist:rns en vecka tidigare gjorde
bart.

på samrna
sig känn-

'[,|issionstältst, [lallsänU
Söndag lrl. 14.30. H. Rwclrluist, Saen

Petl,ersson. I{affe sor\reras, Kollekt.
Välkiirtlha.

IINJ förstatligas. zb/O' vtf,'

F?ån och med den 1 juli i år över-
går' Hatmstad-Nässjö järnvägat i
statens ägo. Detta betyder bi. a., att
man på HNJ:s banor då kommer att
för person- och godstrafik tillämpa
SJ:s taxor.

"$$ffiffiffi ffiff ffiYffiffi$FE$r
miclsornmarafton kl. 20 och midsommard"agen kl. 15.

MIDSOM.X{ARAFTON:
Föredrag av Lektor Einar Dahl6n, Göteborg.
Nfusik och folklekar kring midsommarstång.

MIDSOMMÄRDAGEN: ' ''t'
Föredrag av kyrkoherde C. Särndahl,'Gökhern.
I\{usik av Skaraborgs Luft,färnsregementes musikkår.
Uppträdande av de från Göteborg så välkända ,A,viato Erothers

och ormrnänniskan Reen6 le Ritzy.
samt Axevalla folkdanslag.

tr'oiklekar krin g miclsomrnarstång, skjutbana, pilkastnfu g, giss-
ningstävlan, chokiadhjul, tombola ffi. ffi., Serveringar nn. rn.

Inträde,midsommarafton äldre 50 ör'e, midsommardagen äldre 1: 50, barn
50 öre.

I händelse av regn blir uppträdandet i föreningslol<alen.

KOMMITTE,RAEE.
PROGRAM:

,1I{ I E S O RT M A R A F' T O I{:
FöREDRAG av lekior Dahl6n'
FOLKLEKÄR kring midsommarstång.
I\{USIK av Bröderna Antonsson.

MIDSOI/IIVTARDAGEN:
K1. 15 Festen inledes med musik av Skaraborgs Luftvärnsregementes mu-

S! utarps Sarm hällsföreni ng
anordnar.,siit sedvanli ga

sikkår. Däre{ter hälsningsanförande.
K1. 16 I{.onsertinusik.
Kl. 17 Föredrag av kyrkoherde Särndal.
Ki. 17,30 Musik.
K1. 18 Folkdanslaget.
Kl. 18.30 Folklekar.
1(1. 19 Musik.
Kl. 20 Uppträdande av Reen6 le Ritry.
Kl. 20,30 Folklekar.
K1. 21 Foikdanslaget och folklekar'.
KI, 22 Uppträdaande av Avizto Brothers, därefter: Folklekqr,

anordnas av KtrNNEVtrDS SKYTTEI'öRtrNIISG ,å

och söndagen den 17 juni kl. lg.
orkestern The Fi,ness, Borås. DANS.

Ki,nneu e cls Sky tt e | ör eni,n g.
-..:-*--.-:--

FestpanB{*m EKfrmmanp
iördagen den 16 juni kl. 20

DANS till musik av den berörnda
Sedvanliga anordningar.
Till talrikt besök inbjuder

5051



SEUTARP

W$d fffifid,sofrmmarfesfieus
uppträdrr, bL a. , äyen akrobattnrBpon ARISTO tsI{OTIIERS srmr
orrnmänniskan REENE LA RITZI.

4 Ormmrinni,sltan Rbeaö: La Ritei slb!1 hnut på sig sicilu,,isft att det rihtigt
gjorcte ont i, letcrna 1tå, tisltåtlrr,rna'- oclt, akrobatbi,röderna Ari,sto gjorcle ön
perlbltt upyto,isni,ng' ytti; rnatl,a,n.u G.-P.

Samffi$sföbextcgbn.

SLUTARP
Uid $lutarws $amhäiEs$dtf$,nlw,$ $I$fa Eneffi$Vsdsts$t

midsommardagen kor.:tsertgryg,r 
' 

,'. , i I ii

Ka r!sborgs Luftvä rns nege mentes, [W usikkå r.
De Ieriomenala Avizto Brothers oclt lteen6 le Ritzy upp-
tr,åda lil. ,20 oah 22.,,'A:r.r:,u,lls:Folkdans,{ag.l'1. 18 ,Euh 21.

Sc progråm i föregfr,ende titlningsnumllncr.

Gör ett besiik ptit m,it\somntql'ltel4ens stöt'sta h,ent-
b 'tlgtlsfest' 

,sa mhril,lsfören:i,nqe*

:1: :t .'
i ::J ::, :,:'.ri' .i:i.: ;.^,, :ii!".rt. .. r: ir,.:l

o

Å Siggagården, $lutarp
(tel. 115 Kinnarp)

för tjänstgöring Kinneveds m. fl.
socknars hingstförenings

HINGSTAR

Jupcrrd
br. stj., placerad n:r 1 i Skara 1945,
mätt 764-233-29,5, avgift 150 kr.

ocJr 100 i fölavgift.

Reflex
fx, bls, prem. AB, mått 161-235-

82. Avgift 80 kr.

ffiotteur
fx bls, 4 år, prem. siivermedalj 1944,
mått 157-225 28. Avgift 50 kr.

Eacknän ense om att /upard är en
fullträff från Faleberg, efter nuti-
dens önskemål.

Under de dagar !g/6-77/6, df:
hingstarna äro på lantbruksmötet i
Tidaholm, finnes provhingst och ord-
nas med hemtransport av hingstarna
om så blir nödvändigt natten till denItungöretrse.

Härmed tillkännagives, att röst-
Iängd för val till riksdagens andra
kammare, jämte kommunal röstlängil
för

Kinneveds komnrun och
valdistrikt

finnes und.er tiden, från och med den
6 tili och med den 12 juli framlagda
i undertecknads bostad för att där
våra för granskning tillgängliga;
och erinras tillika, att den, vilken
rösträtt enligt längdernt eller någon
av dem ej tilikommer, men som för
sig vill påstå sådan rätt, eller den,
som anser, att annan icke sl<all vara
i längd.erna eller nägon av dem upp-
tagen såsom röstberättigad, äger att
ingiva sina anmärkningar, skriftli-
gen avfattade och åtföljda av de be-
vis, han vill åberopa, till valnämn-
dens ordförande senast d" 18 juli före
ki. 12 på dagen ävensom att prörr-
ning av mot röstlängderna framställ-
da anrnärkningar äger rum i under-
tecknads borstad den 25 juli kl. 19"

Slutarp den 20 juni 1945.

GUSTAV HALLÄGÄRD.
Valnämndgns ordf, '' i..

En obetydligt begagnad
TilöfläKt

Slutarps Samhällsförenings
tradionella midsommarfest inledes

midsommarafton med ett föredrag
av lektor E. Dah16n, Göteborg, var-
efter det blir folklekar kring mitl-
sommarstången. Midsommardagen
medverkar Karlsborgs Luftviirnsre-
gementes musikkår, vilken före fes-
tens början stiiller upp i samhället
och därifrån marscherar till fest-
platsen och föredragshållare blir kyr-
koherde C. Särndal, Gökhem' För
den lättare underhåill:ringen svarar
en artisttrupp från Göteborg och
Axevalla Folkdanslag ger vid flera
tiilfällen uppvisning i dans och le-
kar. tgr-i:S6.,i.1

KTNNAP"PS IF wll,,'t',6'

anordnar i kväll klubbtävlingar på

Tångavallen, Slutarp. Tävlingarna gälla

såväl seniorer som juniorer. Minimiåldern
för juniorer är 15 år'

STAVHOPPARE FÅ BTAVAR
AV FöN,BUNDET.

Stavhopp är en gren med svensk tradi-
tion och den om någon är värd uppmunt-
ran, anser man inom Svenska Idrottsför-
bundet. För att i görligaste mån åstad-

komma hausse i grenen har förbundet gått
i författning av inköp av 100 koniska stål-
stavar, 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.

Ordentlig och $unnig

FLECKA
erhåller plats att sköta hemmet åt
tvä personer i sarnhäiie i närheten
av F aiköping. trget rum, ordnad ie-
dighet. Svar tili D. Stulure, Ktnnarp.
Tel. B0 . 4844

FOTBOLL. ,vl6-4s'

Slutarp-Floby 0-4.
Ovanst. båda antagonister från en mängd

seriematcher möttes i torsdags kväIl på
Tångavallen, Slutarp ,i en vänskaplig upp-
görelse, vilken gästerna vunno med 4-0.
Första halvleken var ganska jämn och bå-
da lagen hade fina chanser att göra måI,
men de båda lagens måIvakter avvärjde
bra. Omedelbart efter åvspark i andra
halvlek gick X'lobykedjan upp, varvid hi.
sköt i måI. Uppmuntrade av framgången
fick Floby i gång ett gott spel och domine-
rade de 20 första minuterna av halvleken.
Målet n:r två gjorde cf., som även var
pappa till tredje måIet. I slutet av matchen
spelade Flobys högerwing sig fram bra och

från fint läge kunde hi. göra fjärde målet.
F'lobys bästa voro tnålvakt, hb., vh. och

cf, f Slutarpslaget gjorde bakre försvaret
en bra insats och i kedjan var vi. bäste
rnan. Båda iagen ställde upp med reserver.
Domare: Thorsson, SIutarP.

t5/6.
3299 Btyrelsen.

mecl 14 m. prima pliltrör till salu på:
grund &v att lriss finnes.

Itolgårdbn, Kinnarp.



Hnlmstod Nössjo Jörnvögq r
Med a,cr,l,ectni,ng aa att

ilen 7 jztl,i, 7945 öuerld,tas fi,41, Sta,tem ui,Il, Jå,rnuiigs-
bolaget h,iirmed fra,rnföra, ett aarnnt tq,cls töll, al,l,a dess
trafiltctnter oclt g.rlnna,re för a,ngentimt oeh gagneri,kt
sct.rnarbete un d'et' g tltn47n a, d,r.

Det ör boAagets J'örhoppwi,ng att
uncler rlarrLll aa

i, fortsd,ttni,ngen

1
t4

\

Aktiebologet Wt
hl .N.J" uL

intressenter

to,-nao,^,f

ULRICEHANNI
drcRSprE

L:ztnn,a på ctnrlra omt.d,den, citt
sannJ'rirrtrscl,ns tjcirzu företagl-
sant,trtet odt praduL:tion ,inont

trafiltom,rd,cl,et och att ,i tlenna
s'in, uerlt.samltet al,lt franzlJeezt
fi,nntt stöcl och, intresse ltos si,rtct,

lb r m,cr, Jö r" b i,n d el. s e r 
"

Ualtttstutl rlett ;SO,jut:; r'.{rl.)"

ST YENLSN N.

HALMS

I
I
I

I

I

I

Hernbygdsfest
anordnas å

idrottsplatseh, Slutarp
sönd,agen d,en 7 juli, med'böriun kl. X.9.

Kiltnarp$ fe$tp4rk,

Program:
Kl. 17,00 Musik av NTO-trion.

17.30 Hälsningsanförande,
18.00 Sång, deklamation. :

Folklekar,till musik.
19.00 Dragkamp: NTO-are mot

icke NTO-are.
Kaffelöpning.

19.30 ]\{usik.
Folklekar.

Sedvanliga rbasaranordningar.

för barn.
Templet 1923 Vi,nterny.

I

ffiffiWffi
i a{ton.

I{innarps L F.
bqlb-w.

GöST A AIZVIDSSON S RE SUI'T AT
.VID DM

i Borås, 13,95 i kula och 41,32 i diskus'

äro båda nya klubbrekord. K. G. får nog

se upp på Falbygdsmästersltapen på sön;

dag'

[}RÄNG
erhåller plats.

ÖDEGÄRDEN, SLUTARP.
Tel. 39 Kinnarp.

Inträde: 1 kr. för äldre. 50 öre



Ensittarför:rättning i Kinneved.
På _framstäilning av A. F. Johans-

son, Granbacken, Kinnarp, har läns_styrelsen i Mariestad f6rordnat di_
striktslantmätaren Kurt Ax6n i Fal_
k_öpings .d.istrikt att verks.täfa fOr_rättning enligt ensittarlagen för in-
losen av ett jordområde under 1/4
mantal _Lagerstorp Nolgården 6i i
Ämneveds socken. \h-qt.

7l anmälningar

till Falbygds-
{r-'ts mästerskapen.

Skall Wilske eller Kinnarp vinna
standaret?

Falbygdsmästerskapen i fri idrott äger i
morgon rum på Odensplap. Till tävlingar-
na ha inkommit anmälningar från de flesta
av alliansens föreningar. Sammanlagt 71
idrottsmåin äro anmälda, fördelade på 113
starter. IK Wilske och Kinnarps IF har
de största trupperna med resp. 20 och 19
man. Dessa båda föreningar ii,ro oekså de
dominerande på Falbygden, och vem som
skall vinna standaret, avgöres om söndag,
likaså mästerskapspokalen. F ör'ra året
höII Wilske undan för Kinnarp med en po-
äng. Poängställningen om standaret är nu,
att Wilske leder med 8 poäng före Brodde-
torp, som har 4, medan I'loby och öja ha
3 poäng. Kinnarp är än så länge poäng-
löst.

Tävlingarna börja kl. 10 med försöks-
heat på 100 och 400 m. samt höjdhopp och
spjutkastning. Kl. 14,30 gå övriga grenar.

Här nedan ett litet axplock ur startlis-
torna:

100 m.: 14 anmälda.
ström, Wilske, och
Gudhem.

tr'avoriter: S. Dahl-
Bertil Gustavsson,

400 m.: 12 anmälda. Eavorit: 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 anmälda. Favorit: El. Fant.
Wilske.

5,000 m.: 8 anmäIda. tr'avorit: Evert Än-
dersson, Wilske, med klubbkamraten B.
l\fagnusson närmast.

Höjdhopp: 13 anmälda. Denna gren tycks
bli mycket jämn, med flera man goda för
1,60. Bengt Ändersson, 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,
I{innarp, vinner nog denna Kinnarps pa-
radgren. E. Sandin, Tiarp, kanske kan
överraska.

Kulstötning: 11 anmälda. Storfavorit:
G. Ärvidsson, Kinnarp. över 14 meter?

Diskuskastning: 11 anmälda. Favorit.:
K. G. Johansson, Wilske, men "gam1e"
K. G. får nog se upp för juniormästaren
Arvidsson, Kinnarp, som gjordd över 41 m.
i söndags.

Spjutkastning: 10 anmälda. X'avoriter:
K. G. Fant, Wilske, och Anders Nilsson,
Luttra.

Stafett 1,000 m.: 8 lag anmälda... Favo-
rit: Wilske.

Lned orkester gästar

Kinnarps !ördagen den ,4 och

söndagen den 15 juliJ

KINI{ARPS

Eillt|t S0uersuffiffie

I KinnarP tzl+'qf '
hs- ullder veckan en $er.ie tältmöten anorcl-
nats av filadelfiaförsamlingen. Mötena
började i. tisdags. Taiare ha varit Åke
Axelsson, rnissionär I{öglund rn. fl. Sista
rrrötet äger rrlrn .söndag kvii.Xn. ; Även Inge Jonsson ställer upp.

l-
I

I Inge Jonsson, I'AIK, kommer att stätla
I upp i svenska juniormästerskapen, som går

Cö"ta Arvidsson rmå$l
Iavoril i iun!or.t*"

instundande söndag. Han är anmäld i 110
m. häck. Även Kinnarps kastare Gösta
Arvidsson deltar och är smått favorit i
l<ulstötning och nämns även som stark as-
pirant på SM-tecknet i diskuskastning.

Bra resultat
i junior-DM.

G. arvidssoffir"n, dubbel-
segr:r,re. 

4f _qS,

Borås hade i lördags och söndags anord-
nat DM för Västergötlands juniorer på
Ryavallen. En representativ samling juni-
orer från hela distriktet deltogo i tävlingar-
na, som gynnades av vackert väder och
voro bra arrangerade.

tr'rån våra bygder deltog bl. a. Inge Jons-
son, FAII{, som lade beslag på andraplace-
ringarna i höjd och 110 m. häck, där han
var ytterst nära segern, och kraftige Gösta
Arvidsson, Kinnarps IF, som blev den ende
dubbelsegraren. Ifan vann kula på 13,95
och diskus pä 4L,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, bå-
da på 3,00 m.

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

Resultat:
100 m.: 1) P. Malmberg, Skara IF, 11,2.
400 n.: 1) G. Damm, Hultafors, 5I,9; 2)

B. Gustafsson, Gudhems II.,52,7;5) E. An-
dersson, Kinnarp, 58,9.

1500 m.: 1) S. Gottfridsson, I!'Elfsborg,
3,57,0.

3,000 m.: 1) R. Norberg, Alingsås IF,
8.53.2.

110 m. häck: 1) T. Ekman,,Hagens IF,
L7,0; 2) fnge Jonsson, Falk. AIK, 17,0.

Längdhopp: 1) T. Magnusson, IJirice-
hamns II'. 652.

Höjdhopp: 1) Ä. Nilsson, Bredared,,180;
2) Inge Jonsson, Falköpings AIK, 170; 6)
S. Andersson, Sandhem, 160. -

Trestegshopp: 1) I,. Brinkenberg, IFK
Skövde. 13.67.

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

På söndagen deltogo tre f. d. Kinnarps-
stjijpnor, som numera tävla för andra klub.
bar. En del goda resultat nåddes.

Kula: 1) H. Arvidsson, FAIK, 74,03; 2'l
A. Friskn Kinnarp, 12,05; 3) EIof Nilsson,
Westermalm, 11,3?; 4) B. Torstensson,
Boråskamr., 70,94; 5) E. Arvidsson, Kin-
narp, 10,56.

Höjd: ]) B. Torstensson 160; 2) L. Car-
I6n, Kinnarp, 160; 3) A. Frisk, Kinnarp,
155; 4) H. Arvidsson 150; 5) Gösta Johans-
son, Kinnarp, 145.

A. Olsson,
52ö: 3) P.

K, 587; 2) R. cö-
Jakobsson, Åsarp,

K, 32,92; 2)
O. Törnell,

Svän Andersson,
Åsarp, 27,56i 3)

Andersson, Sandhem, 3,00.
Kulstötning: 1) G, Arvidsson, Kinnarp, I

13,95. I

Diskustkastning: 1) G. Arvidsson, Kin- |

narp, 41,32. I

Spjutkastning: 1) L. Millbert, IFK Sköv- 
|

ae, b6,so" I

mkmfiämn
i festparkenr Klunarp ons

dagexr :dsn 4; juli. i; ', . , t

Folhlekar till ffiEl$ik.

Kftiuarps IF

Resultattävlingar
i Kinnarp. s{+^K.

Kinnarps IF höll i torsdags och söndags
resultattävlingar för svenska serien. På
torsdagen var det endast juniorer. Senio-
rerna deltogo i stället på Odensplan i fre-
dags. De deltagande juniorerna voro dock
relativt fåtaliga. De flesta föredrogo att
fungera som åskådare. Kinnevedsungdo-
men behöver tydligen rycka upp sig or-
dentiigt.

Resultat:
Höjdhopp: 1) O. Törnell, Åsarps II., 1b0;
2) E. Kjell6n, Kinnarp, l_40; 3) G, Gunnars-
son, K, 135.

Längd: 1)
ransson, K,
516.

Diskus: 1)
M. Sand6n,
Åsarp, 27,60.



ffilsta h[eu dubbel-Aruidsssm

t b-,rr,

Dwbbelm,iistQre'n,

Gö.S?^4 LJ?v1tBsoN.

m. vid Västergötlands DM pä 3,57,0, blev
nu tvåa pä 4,O2,6.

Resultal:
I{u1a: 1) G. Är'vidsson, Kinnarps IF,

14,23; 2) O. Svensson, IFK Karlstacl, 13,80.
1,500 rn. hinderiöpning: 1) R. Norberg,

Alingsås IF, 4,23,6.
Tresteg; 1) Å. Åhman, Nordingrå SI(,

1+,79.
Stav: 1) K. Pihl, Malmö AI, 3,60 (orn-

hopp 3,70 ) .

Spjut: 1) L. Millberth, IFK Skövde, 57,33.
110 m. häck: 1) G. Mattsson, örgrYte,

100 m.: 1) fnge I'{ilsson, Kar1stad, 11,0;
2) P. Malmberg, Skara IF, 11,1.

400 m.: 1) S. Abelin, IF Linn6a, Sthlm,
49.5.

800 m.: 1) O. Åberg, Gävle, 1,54,8; 4) T.
FaIk, LiCköping. 1.56.8.

3,000 m.: 1) E. Nyberg, örgryte IS,
8,44,6; 4) Harry Nilsson, I{agens IF, Sköv-
de, 8,58,0.

tr,500 :rr.: 1) H. Magnusson, IFK KarI-
stad, 4,01,8; 2) S. Gottfridsson, II' Elfsborg,
Bcrås, 4,02,6.

Disliu€il) G. Ärvidsson, 414.elps IFt

4l-.53: 2) Ii. tr'r'ansson, Gustavsfors IF,
41,06.

Siägga: 1) A. Ringström, Brännan, I{ärn-
ösand. 52.23.

I{öjrl: 1) G. Mattsson, Örgryte IS, 188;
3) Alne }dilsson, Bredareds Itr, 184; 5) Per-
flno lJhnosscn, W!-UM, Linköping, 180.

Längd: 1) Nils Eriksson, Westermalm,
7,00.

Segraren blomsterPrYdd och
avhurrad vitl hernkomsten.

Få lördagskväIlen och på söndagen fanns

det så gott som endast ett namn på Kinr-r-

arpsbornas läppar. och det var Gösta Arvids-
son, som inte aktade för rov utan erövrade
två svenska juniorniisterskap i örebro. Det
var obeskrivligt jubel' bland den stora fest-
publiken i festparhen i lördags, då det kun-
gjordes att Gösta blivit mästare i kuia. Att
stämningen inte v:Lr sämre under söndags-
kvällen, då han även blivit mdstare i diskus

och sjäIv i egen hög person hälsades väl-
kommen hem, behöver väl knappast sägas.

Kinncrps IF:s oidf., Görarr. Andersson höIi

ett kort hälsning-stal, där' han tackade Gösia
för hans goda prestationer och för ait han
fört upp Kinnarp i det idrottsiiga rampiju-

I set och hoppades, att han i sinom tid kom-
lme att erövra det stora SM-teckpet till Kinn-
eln Srm elf. svnliol. bevis överlämnaCes enqrF

] blomsterkvast och sedan hurrades det vä1-

deliga föi' den unge måsiaren.
Att Gösta shuile vara kapabel att vinna ett

svenskt mästerskap uppe i örebro hade rnan

i initierade kreisar liksom på känn' Han har
under senare tideir visat sig vara i mycket
god form och på träning flera gånger varit
över 14 meter. Att {ullträffen c1ärför kom
nu, \rar ingen rlirekt överraskning. Att n€r-
verna skullc klicka fanns det ingen som var"

räctrd Jör, ty att tala om nervositet och Gösta

på samma dag, gör ingen som känner ho-
rom närmare. Gä11er det bara något, kan
man vara viss om att han gör bättle resultat
än vaniigt. Segern i diskus kom så där litet
mer överraskande. Där har han visat sig

vara tämligen ojämn. "S1år det" för ho-
ncm, så blir det vackra resultat, annars re-
lativt dåiiga. Hans stil i diskus är {ortfa-
rande svag. En norsk tränare, som har sin

verksarnhet i Borås, saCe när han såg Gösta

vid DM-tävligarna där nere, att han ännu

aldrig sett en kastare kasta så 1ångt med så

då1ig sti1. Detta säger nog om hans förut-
sättningar i Cenna teknikgren Hade han

bara nera s',il. vore de 45 meterna icke oupp-
nåelisa för honom redan i år.

Då Gösta nu nått liksom en milstolpe på

sin väg not den verkliga idrottsliga eliten,
är dei att hoppas, att han även i fortsätt-
ningen ådagalägger samma träningsflit och

sköt*sarnhet, som han nu är i besittning av,

och att han förb1ir samme lugne och sympa-

tiske yrrgling, iom han nu är. Det är främst

dettd .sista, att han ännu inte sagt ett enda

sjä1vförhävande ord, som har gjort honom

så populär bland Kinnarpspubliken'

-n!

Tältmtiten i lfinnarp
tisd.*sönd. kl. 20. Talare: Åke Axel-
son, missionär llöglund, m. fI.

Sång och mu,si,lt, Vcil,komna!

mästmne

Svenska mästarna i fri idrott för junio-
rer korades i lördags och söndags på Eyra-
vallen i Örebro, där Karlslunds IF stod som

arrangör. När'mare 200 ungdomar från
hela SverigJe deltogo. De flesta titlarna
gingo till Västsverige, som tycks ha gan-

ska väl sörjt för återväxten. Resultaten
voro över Iåg goda. Arne Åhmans trestegs-
resultat pä 74,79 t. o. m. mycket gott. Bäs-

tö svensk i landskampen mot Danmark ha-

de cxakt samma resultat' Tävlingen mönst-
rade en hei clel lovancle ungdon-rar, som sä-

kert komma att tala om sig i fortsättnin-
gen i större sammanhang.

Två dubbelmästare korades: Gösta

Mattsson i höjd och 110 m. häck och Fal-
bygdens egen lovande kastare Gösta Ar-
vidsson, sorl-] vann kula och diskus. Redan

före mäsierskapen var ju Arvidsson favo-
rit i kula och tilltroddes även stora chan-

ser i diskus. Förväntningarna blevo såle-
des infriade och även överi.räffade. Ilans
resrrltat i de båda grenarna voro mycket
förnämliga: 14,23 i kula och 41,53 i diskus.

Arvidsson trar förutsättningar för de verk-
ligt stora resultaten, och får han bara ut-
veckla sig i lugn och ro, kan dct inte dröja
så länge, förrän de komma. Mar'tin Jans-

son, som har hcnonr undcr sin uppsyn, sör-
jer nog för att verkligt lovande, unge Ar-
vidsson utvecklas på rätt sätt. Den andra
representanten för våra bygder, som deltog
i tävlingarna, Inge Jonsson, FAIK, blev i
sin specialgren, 110 m. häek, utslagen på'

så god tid som 16,6. Mcn han hade oturen
att hoirema i den biivande segrarens heai"

I spjut försvaracle fjoiårsmästaren, Len-
nart Miilberth, Skövcle, sitL mästerskap och

vann i sitt sista kast På 57'33.

I den hårcla 100-metersfinalen blev Pelle
Malmberg, Skar"a, tvåa På fina 11'1.

Sven Gottfriclsson, Borås, som 
-vann 

1,500

Vann kula p& L4,,23 och diskus på 41,53.

STORSLAGNA BASARANORDI{II{GAR.

i, gxnken.

$M,E![rflif,8rgrrla$

I)en i Giiteborg ma eå, jäJJepopuläru d,ansorkostern

NDITH SIqGfrNSYEDT
gästar

Kinnarps festpark
'fr"rt 

'i' 1,. : ,:'|;

lördag och söndag.

Besölt, årets största fest

e[T-qs,
KINNÄRPS I. F.



TACK
TilI stäktingar och vänner för all

uppvaktning under lysningsti4en och
på-vår bröltopsdag, samt tiII Vartofta
Skyttegille, Vartofta J. {J. F.-avd.,
Kinneveds S. L. U.-avd., KinnarPs
Idrottsförening och traktens ungdom
för den vackra hyllningen framföres
ett hjärtligt tack.

Anna-Greta och Gusl,au Oskarson'

Fffikinds |(ristidsnämnd
har exp.-dag i Ki,nnarp hos nämnde-
man Gustafsson, måndagar och fre-
d,agar kl. 9-12.

GlOm ej att
veddeklaration!

omgående avlämna

Kri,sti,dsnämnden.

Fastställil avstyckningsplan i
Kinneved. rzh-$.

Länsstyrelsen i Mariestad har på
framställning av hr Nils Johansson i
Kinnarp fastställt en av distriktslant-
mätaren Kurt Ax6n är 1945 upprät-
tad avstyckningsplan för del av fas-
tigheten Hassla Västergården 2a i
Kinneveds socken, dock mtom i vad
angär den å planen åskådliggjorda
indelningen i tomter inom kvarter.

Planområden angränsar allmänna
vägarna mot Ulricehamn och Bris-
mene. Fastställda förslag till om-
läggning av dessa vägar ha inarbe-
tats i planen, vilken helt utformats
med hänsyn tiil de nya vägsträcknin-
garna. En inom planen belägen, re-'dan avstyckad lägenhet, 2"s, är av-
sedd att bebyggas rned skolhus. I
övrigt äro tomtplatserna avsedda att
bebyggas för bostads- och småindu-
striändamål. Området awattnas åt
nordväst. Ledningar för avlopp kun-
lna lätt ordnas. Genom området går
l"r elektrisk högspänpingsledning
lomkring vilken avsatts ett 2 m. brett
lskyddsområde.

LNK&FYffiru
i FT]STPARKEN, I{IN}{ÄRT},

ansdagen den 18 juii.

FöLKLtrKAP' till'tnuslk Pir
da.nsbanari.

5347 Kinnurps L Iv" 4807

[(inne veds Skyttef öroniti0
har uttagning och
29 juli kl. 12,30.
utgår 13,30.
6021

3 st, $ömmer$-l{or
få stadigvarande arbete på Slutarps
syfabrik. Ävgn ovana antagas.

Lekafton

Olyckshäntlelse i bfih/,erkstad i
Stutti". , ttly-w5-'

I Tage Anderssons- reparations-
verkstad i Slutarp inträffade i ons-
dags kväll en egendomlig olyckshän-
delse. En chaufför i Kinnarp, David
Stare, hade erhållit licens på två nya
bildäck, och han och Andersson voro
sysselsatta med att montera desam-
ma inne i verkstaden. De hade det
ena däcket liggande på golvet, och
skulle pumpa upp iletsamma, då det
exploderade med våldsam kraft. De
båda männen träffades Eiv låsringen,
som slets loss, och Andersson fick
högra benet och högra arrnen avslag-
na, medan Stare fick högra lårbenet
bräckt. De skadade fördes omedel-
bart till Falköpings lasarett, där de
torde få kvarligga en längre tid.

I

|(inneveds Erk, Sjukkassa
l<allas till extra möte tisdagen den
31 juli kl. 20 å Sluiarps kafe för be-
slut ang. stadgeändringar.

Stgrel,sen.

poltalttiuli,ng den
Anmälningsticlen

Styrelsen.

Slutarp den 26 juli 1945.

A. W. Ah,lquist.

anordnas ä ld.nettsplatqent
Stutarp onsdagerr den 25 juli.

Kl. 19,45 fotbollsmatch

lnköpskort G S 5
Grupp F (för dem som äro födda
7942 oct' senare). Grupp G (1931-
1941). Grupp HK (1930 och ticliga-
re) utdelas, och övriga nämndsären-
den utföras:
i VÅRKUMLA skola fredagen den 3

aug. kl. I4-L6,
i SLUTARPS skola måndagen clen 6

aug. kl. L4-L7,
i BöRSTIG, Kyrkskolan, torsdagen

den 9 aug. kl. 8-11,
i BRISMENE; F olkskolan, torsdagen

den I aug. kl. 11-13,
i KINNARP, på exp.-dagarna kl. 9

-12,i VINTORP tisdagen den 14 aug. kl.
8-10.
Medtag personkortl En var bör

tillse att rätta kort erhålles, An-
märkning måste göras genast vid
mottagandet.

Ansökn. om kraftfoder och göd-
ningsmedel mottagas'

F röki,nd,s Kri,stidsniimnd,,

Harteby G. o. l. F- "'hr,
llir,narpr l. F. 16-12.
På Karlebys, efter de senaste dagarnas

regn ganska biöta idrottsplats utkämpades i
söndags en klubbmatch i fri idrott mellan
rubr. klubbar. Kinnarp, som dock saknade
några av sina bättre idrottsmtin fick finna sig

i ett nederlag med 4 poäng. Ragnar Anders-
son, Karleby, slog juniormdstaren G. Arvids-
son i diskus, där dock den sistnåimrrde tog det
synnerligen lugnt med tanke på måndagens
tävlingar på Odenplan.

De bästa resultaten:

100 m.: 1) B. Steffner, Ka, 12,1, 2) Ejdor
Andersson, Ki, 72,2, 3) R. Cardell , Ka, 12,5.

400
K.-E. Eckerlid, Ki, 58,4, 3) R. Cardell, 61..

1,500 m.: 1) K.-E. Eckerlid, Ki, 4,/7,2;2)
Sigvard Johansson, Ka, samrna tid, 3) Ejdor
Andersson 4,37.

Kula: 1) G. Arvidsson, Ki, 13,26, 2) R.
Andersson, Ka, 12,56, 3) Å. Ström, d:o, 11.,87.

Diskus: 1) R. Andersson, Ka, 36,75, 2) G.
Arvidsson, Ki, 36,62, 3) Ä. Ström, Ka, 34,58.

Spjut: 1) G. Arvidsson, Ki, 35,86, 2) K.-trl,
Andersson, Ka, 35,15, 3) Gösta Johansson, Ki,
33,35.

I langd: 1) B. Steffner, Ka, 6,02, 2) R. Car-
f dell, d:o, 5,74, 3) G. Johansson, Ki, 5,25.

I Höjd: 1) Bengt Andersson, Ka, 1,50, 2) B.
lSte.ffner, d:o, 1,40, 3) G. Johansson, Ki, 1,35.
I

Pmtet[s.
Prima matpotatis önskas köPa.

A. NllSsono
106, Kinnarp.

SLUTARP. 2$/? " qt

Hallos, vinbär; klarbilr; [Orsbät
köpes till högsta priser i större och
mindre postery.

SANDENS, tel,. 713, .Ki,nnarlt.



Hästpremieringarnil

Vartofta ncirmar sig Vara,
6I r o I I Iölutarp pa 00d rrammfirscn.

I _ I V 
äb-cs. U.* u, -

, Htistpremdertngar uoÄ*gs i stutarp ""o"f#lVartofta. F. T. har med, anlednrng hiirau utint sig ttl,l ordföran-
d,en i premi,eringsniimnden, godsiigare Betjemann för att få' höra
hans tungt utigande ord om htistbestå'ndet på' d'e niimnda orterna,

Vad, först Slutarp angår, siiger god,siigure 8., så, iir platsen
genonx Kinneued,s m. fl. socknars htngstföreni,ng på' sttind'i,g fram.
marsch, ui,lket framföral,l,t kualttön på, hi,ngstarna ui,sar. Refle*,
föreni,ngens tild,re hi,ngst, kunde nu höjus ttll A. Han har beui,sat
uilken prtigel, han satt på hela stostammen i' orten och han få'r
betraktas så,som grund,liiggaren a,D d,e gynnsamma resultaten au

föreni,ngens arbete. Hoteur, som i,nköptes i f jol, premi,erades nu
med B. Jupard, uppuisad,es i, ett gltinsande ski,ck oclt komplette-
rar siikert på, biista ui,s föreningens hi,ngstuppsiittni,ng.

I Vaitoftu uppui,sad,es ej så må,nga l-å,ri,ga ard,ennerston,
men ile, som ui,sad,es, 'Doro relati,ut god,a. Diiremot uoro båd'e

tuå,- och treåttngarna utmtirkt goda och siirsl$,lt tuå,åri,ngargta få,
betraktas som förstklassi,ga. F'lera uerkli,gt tungu ungston. I
treårsklassen utd,elad,es ej mi,ndre tin fam auelsdi,plom. Som uan-
li,gt fanns ilet ett betyd"and,e antal ucird,efulla fölston och en h,el

d,el kund,e få höjd bokstau på, grund au slna a,uelsmeri,ter.
Ortens hi,ngsthållni,ng sköts föredömligt au Vartoftaortens

hingstföreni,ng, öjeuulla. Föreni,ngens tre i, f jol nyi,nköpta ung-
hi,ngstar fi,ngo alla B på, grund au ui,sade louand,e föL. Förutom
föreningens hi,ngstar ui,sad,es tuå, stycken goda AB-hingstar.

Reflex, äg. Ivar Gustafsson, Ledsg., Siutarp,
Docka, f. Defensil, äg. Erik Fransson, Ris-
holmen, Falköping, Refly, äg. Reflex, ä9. Ar-
vid Andersson, Halsarp, Kinnarp, Frexa, f.
Reflex, äg. Bröd. Fredriksson, Orrekullen,
Slöta, Stella, f. Stim, äg. Ruben Andersson,
Krokstorp, Slutarp, Donny, f. Lorell, äg. Gö-
ran Ahlin, Vintorp, överg., Börstig.

Som helhet kan nxan nog siiga, att Vartoftaorten niirmar
sig d,en posi,tton, som l,d,nets frtimsta htistuppföd,arbygd,er i,nne-

har.

4 års ston första gången betäckta sanrt
värdebokstav.

Gorvi B, f. Reflex; äg. Erik Fransson, Ris-
holmen, Falköping, Lori B, f. Reflex, äg. Erik
Fransson, Risholmen, Falköping, Lillan II B,
f. Baron B1anko, äg. Salom. Gustafsson,
Prästg., Kinnarp, Reja B, f. Reflex, äg. Ferd.
Johansson, Ledsg., Slutarp, Gunni B, f. örne,
äg. Bertil An'dersson,. Ekegåirdet, Brismene,
Relly B, f. Reflex, äg. Valdemar Johansson,,
Siggag., Slutarp, Tovea B, f. Tore, äg. Gustav
Lundin, Mellomg., Göteve.

Äldre fölston ned värdebokstav.
Lilian B, 20 kr., f. Virbin, äg. Filip Ving-

gren, Storeg., Brismene, Vendeia B, 20 kr., f.
Vendes, äg. Valter Oskarsson, Fröjeredsied,
Slutarp, Ca,rmen B, 20 kr., f. Magnet, Gustaf
Oskarsson, Brandstorp, Slutarp, Marja B,
20 kr., f. Junof, äg. Gustaf Oskarsson,
Brandstorp, Slutarp, B1ända B, 20 kr., f.
Dalila, äg. Bröd. Johansson, ödbg., Axtorp,
Tyra B, Z0 kr., f. Reflex, äg. Nils Kä116n,
St[rängrg., Vårkum1a, Maja B, 20 kr., f. Espi-
no, äg. Helge Vikströrn, Hallag., Slutarp, Bel-
lis B, 20 kr., f. Magnet, äg. Helge Vikström,
Hailag., Siutarp, Vanja B, 20 kr., f. Valdo,
äg. Hjalmar Johansson, Storeg., Börstig, UIla
Godk., f. Uro, äg" Ivar Anderss.on-Qunne -
torp, Börstig, Maja B, 20 kr., f. Pierrot, äg.
Torsten Andersson, Backg., Slutarp, Mangnie
B, 20 kr., f. Mag,net, äg. Thore Andersson,
Na'glarp, Kinnarp, Bläsa B, 20 kr., f. Reflex,
äg. F. Joharxson, Brogården, Göteve, Wirma
AB, 40 kr., f. Blanho, äg. Nils Käii6n, Sträng-
gården, Vårkumla, Rega B, 20 kr., f. Reflex,
äg. Erik Sund6n, Mellomg., S1utarp, Lora B,
20 kr., f. Lo'rell, äg. Allan Johansson, Alarp,
Kinnarp, Varry B, 20 kr., f. Espoir, äg. Ber-
til Andersson, Ekesgärdet, Brismene, Dansy III
B, 20 ,kr., f. Aktue11, äg. Allan Johansson,
Alarp, Kinnarp, Sessan B, 20 kr., f. Magnet,
äg. Ä1exis Bohman, ödeg., Slutarp, Daisy B
20 kr., f. Heroton, äg. Äke Gustafsson, Sto-
reg., Sandhem, Börstig, Aga B, 20 kr., f.
Tore, äg. Erik Sund6n, Me11omg., Slutarp,
Magny B, 20 kr., Magnet, äg. Salom. Gus-
tafsson, Prä.stg., Kinnarp, Vfallis B, 20 kr., f.
Ver'dan, äg. Erik Fransson, Risholmen, Fal-
köping, Lonetta AB, 40 kr., f. Lorel1, Erik
Fransson, Risholrnen, Falköping, Sylvia B,
20 kr., f. Gorijant, äg. F,uben Andersson,
K,rokstorp, Slutarp, Dansy I A, 50 kr., f.
Magnet, äg. ÄI1an Johansson. Alarp, Kinn-
arp, Blanka B, 2'0 kr., f. Blanko, äg. Åke
Gustafsson, Storeg., Sandhem, Börstig, Ad,ua
B, 20 kr., f. Agav, äg. Erik Fransson, Rishol-

Hincstar.
Reflex A, 725kr., G"arvo1, Kinneveds m. fI.

sockn. Hingstfören., Siggag., Slutarp, Hetteur
B, f. Heron, Kinneveds m. fl. sockn. Hingst-
fören." Siggag., Slutarp.

I Slutarp visades 113 hdstar, därav
godkändes 95 st"

Brandstorp, Slutarp, Ressy, f. Reflex, äg. Val-
demar Johansson, Siggag., Slutarp, Lola, f.
Reflex, äg. Erik Franson, Risholmen, Falkö-
ping, Dolly, f. Akiltres, äg. Valter Oskars-
son, Fröjeredsled, Slutarp, Mona I, f. Monte-
Bello, äg. Artur Andersson, Kringlarp, Bör-
stig, Göta, f. Monte-Bello, äg. Henning Lars-
son, Hallan, Brismene, Loretta, f. Lorell, äg.

Ragnar Gustafsson, Siggag., Slutarp, Relia,
f. Reflex, äg. Paul Johansson, Skräddareg.,
Grolanda, Mona, f. Monte-Belle, äg. Anders
Hallgren, Skräd,dareg., Grolanda, Stjärna, f.
Waldo, äg. Elmer Johansson, Stommen, Dö-
ve, Torgis, f. Espoir, äg. Allan .Blank, Ves-
terg., Börstig, Stim,ana, f, Stim, äg. Oscar
Nero, Skatteg., Brismene.

3 års ungston med fris.
Ala-Dansy, avelsdipl., f. Reflex, äg. A1-

ian Johansson, Alarp, Kinnarp, Flora, avels-
dipl., f. Blanko, äg. Erik Danielsson, Lilleg.,
Luttra, Revella, avelsdipl., f. Reflex, äg. Erik
Fransson, Ristrrolmen, Falköping, Monda, f.
Monte-Bello, äg. Salom. Gustafsson, Prästg.,
Kinnarp, Kerstin, f. Stim, äg. Erik Anders-
son, Lofsg., Kiru:rarp, Relli, f. Reflex, äg.
Sanfrid Nilsson, Kotarp, Kinnarp, Rellan, f.
Reflex, äg. Sanfrid Ni.1sson, Kotarp, Kinnarp,
Espa, f. Espoin, ä9. Hjalmar Johansson, Sto-
reg., Börstig, Bella, f. Blanko, äg. Helge Vik-
ström,, Hailag., Slutarp, Dolly, f. Reflex, äg.
Vilander Josefsson, Nolg., Axtorp, Rexan f.
Reflex, äg. Alexis Bohman, ödeg., Slutarp,
Daga, f. Monte-Bello, äg. Artur Andersson,
Kringlarp, Börstig, Bella, f. JuJkir, äg. Gustaf
Gusta"f.sson, Vdstergärdet, Brismene, Rexi, f.

Slutorp
1 års ungston med skP.

Vega II, f. Reflex, äg. Salomon Gustafs-
son, Prristgården, Kinnarp, Lillan, f. Ajve, äg'
Assar Johansson, Svenstorp, Kymbo, Tyra, f.
Magnet, äg. Assar Johairsson, Svenstorp,
Kymbo, Dansy fV, f. Reflex, äg. Allan Jo-
hansson, Alarp, Kinnarp, Majken VI, f. Re-
flex, äg. Salomon Gustafsson, Prästgården,
Kinnarp, Sättan, f. Reflex, äg. Torsten An-
dersson, Backgården, Slutarp, Elba, f. Elbe,
äg. Valter Oskarsson, Fröjeredsled, Slutarp,
Bansy, f. Blanko, äg. Åke Gustafsson, Storeg',
Sandhem, Börstig. Reisa, f. Reflex, äg. San-
frid Nils,son, Kotarp, Slutarp, Saga, f. Re-
fiex, äg. Nils Kä116n, Stränggår'den, Vartofta,
Syljan, f. Sylbin, äg. Oskar Kjellander, Mos-
sag., Sl,utarp, Belona, f. Monte Bello, äg.
Elias Scnlerman, Vintorp, Börstig, Ejan, f.
Elbe, äg. Bertil Johansson, Västarp, Brisme-
ne, Stina, f. Stim, äg. Nils Käll6n, Sträng-
gård:en, Vårkumla, Monika, f. Reflex, äg.
Thore Andersson, Någlarp, Kinnarp, Ragni,
f. Monte-Bello, äg. Henning Larsson, Hallan,
Biismene, Bojan, f. Bonit, äg. Helge Vik-
ström, Hallagården, Slutarp.

2 års ungston med skp.

Flexa, f. Refiex, äg. Salomon Gustafsson,
Prästgården, Kinnarp, Refly, f. Reflex, äg.
Åke Gusiafsgon, Storeg., Sandhem, Börstig.
Monica, f. 'Stim, äg. Gustet Oskarsson,


