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llarry Arvidsson årets

två,aikulaiSverige'
arfi-"r0. (*,K^)

satte nytt skaraborgsrekord i går kväll
och släg Tage Petterssons med 1 Gm'

KinnarP bäst vid NTO:s
mästerskaP' o.tt'6'

Skaraborgs NTO-distrikt hö1l i söndags

en distriktsungdomss'tämma i Hjo' vilken var

talrikt besökt. Vid denna hö1ls distriktsmäs-

terskap i fri idrott. Som väntat 'dominerades

dessa av den goda Kinnarpstruppen' som oe-

lade segern i samtliga grenar utom 400 m'

Resutrtat;
100 m.: 1) Stig Karlsson' Kinnarp'-124^.
äöö ;.i ij Ä.--cia"t"rg. Mölltorp' 56'7; 2)

"#*'*fi :'r*"{li::1.{1":la11i;e,,,
a*ä'ör*tå"-K"it.t"tp, 1,45; 3) Ä' Andersson'

Kinnarp, 1,45.^'ilil;ä1 -'iJ.^e'"". olsson' K,Tll'^L 5J,4;-

il;i.TJ, rJ'ar." Andersson, Kinnarp' 31'25'

,,,1J;: tiHä?ti.S;"i3;nj$ uo. o.-
a"''*åä, Ki';'p, to,ts, ei G' Frisk, Kirrnarp'

9.51.

,ln:l å1,å; I:fi l""xä"är,f; 'äiä?"'k'""
dersson, KinnarP, 34,12

Vinstlista
'äver 

ltiliilArps IF:s lotteri.

1:a vinst nr 175

Ett i"kotd blevo vi i aila fail begåvade'

med. Stöddige, sympatiske IIarrV Arvidssonl

tog revansch på distriktsmästaren TaSe PetJ

tersson och lade sig även till med dennes nY-l

satta Skaraborgsrekord och detta t o' m' nal

ett resultat, sorn placerar honom nå andral

plats i Sverige i år. Siffrorna blevo: 14'851

Tävligen var hård så det {örslog och helt il
publikens smak. Harry toe leclningen reilanl

i första stöten: 14,40. men ökade redan i an-l

dra tili 14,85. Tage P. noterade då 14,54 ochl

svenske juniormästaren' Gösta Arvidssonl
14,11. I treclje gick sedan Tage P. upp tilll
14,84. men förmådde i de efterföljande kastenl

ej gå förbi Harry Arvidsson. Denne gjordel

en mäkta grann serie med 5 stötar över 141

meter och 'ett övertramp. Lidköpingspojkenl
hade första stöten på 13,88 och resten över 14' 

I

Och Gösta Arvidsson vara bara 12 cm' från

sitt personliga rekord! Tre pojkar, som sä-

kert iåta tala om sig i for'tsättnin'gen'
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,, 183Det stiimde för Gösta.
Franz6n, öIS, kunde ej ställa upp på 400

meter och i hans frånvaro hade Jan Gus-

taf*son, Ntissjö, ingen svårighet att ta hem

segern. Han ledde sitt heat praktiskt taget

från start tiIl mål. östbo 1åg tvåa på upp-
loppet men passerades på sista tampen av

Sand6n, Skacka,n. Ki116n led nog mest av

den tunga banan'
f andra heatet rusade Alf Larsson viildigt

i början, men höll blott 200 meter. Lovande

Gudhems-Gustafsson gick så upp till led-
ningen, men han fick se sig knappt slagen av

Herbert Niisson, ItrT(, Borås. Ett starkt lopp

av Gudhemspojken'
Bo Benning ledde största delen av junio-

rernas 100O-meterslopp men fick ge sig på

upploppet för anstormande Lars Jonsson,

Alingsås. Arne Andersson, Luttra, bärgade

en hedrande tredjePlacering,
Får Gösta Arvidsson satsen i diskus att

stämma, blir han farlig för de stora "dis-
kuspojkarna" skrevo vi 1t51smdigen. Gös'tp

fick satsen att stämma och'såväl Urban

Svensson och K' G. Johansson fingo bita i
grdset för d'en unge oah ytlerst lovande

Kinnarpspojken. Hanillande Arvidsson i
Kinnarp har all heder av sina pojkar ' ' '

Tävlingarna voro överstökade på mindre

än tr% timme, vilket får utgöra ett betyg så

gott som något för arrangörerna.

De tuå, kastarbrödet'na Aruid's-
son. Storebror Harrg i,nstruerar

lillebror Gösta uid, en kurs'

Harry Arvidsson: Har hänat hårt
sedan tidigt i våras. Jag har kiint på mig

att de 15 meterna 'inte är trångt borta. Nu

var d,et ju ett bra steg På vägen'

Gösta Arvidsson: Jag har tränat
ungefär lika sorn, Ilarry. Jag har nu stora

SM so,rn nästa stora uPPgift.

Tage Pettersson: Det var andra

gången i år, som jag ficlc stryk av ltrarry'

1,SOO m; 1) Sigge Persson, Skackan.s IF.,
Karlsborg, 4,13,4; 2) S. Davidsson, Mu1lsjö
IF, 4,14,0; 3) B. Torstensson, IFK, Borås,
4,L4,4; 4) R. Må]rl, Säffle, 4,15,6; 5) Folke
Johansson, Hagens II., 4,16,4;6) E. Fant, IK,
Wilske, 4,78,A; 7) B. Magnusson, Nässjö IF,
4,19.4; !LG- Jfisk,Ilinnarps IF, 4,32,8.

Kulstötning: 1) Harry Arvidsson, Falkö-
pings AIK, 14,85 (Nytt Skaraborgsrekord),
2) Tage Pettersson, Lidköpings IS, 14,84; 3)
Gösta Arvidsson, Kinnarps IF, 14,11; 4) R.
Torvall. IF Elfsborg, 11,05.

2000 m.: 1) Gunder HäSc. IVIalmö AI,
5,26,8; 2) Helge Anrlersson, IFK, Linhöping,

5,46,0; 3) M. Dahlstrand, IK Orient, 5,54,0;
4) Dick Nilsson, IK Vega, Göteborg, 6,14,0;
5) G. Alv6n,,Kinnarpg I.f', 6.22.0.

Diskus: 1) G. Arvidsson, Kinnarps IF,
42,74; 2) Urban Svensson, Falköpings AIK,
41,62; 3) K. G. Johansson, IK, Wilske, 40,24;

i4) Gösta Olsson, Skultorps IF, 39,74; 5) H.
lArvidsson. Falköpings AIK. 39,15; 6) Tage
lPetiersson, Lidköpings IS, 38,42: 7) H. Am-
lr6n, IFK. Borås, 37,66; 8) Eskil Eriksson, Ha-
lgens IF, 37,40; 9) R. Torvall, IF, Elfsborg,
iBorås, 36,38.

Vinsterna torde avhämtas i Wilgotsons af-
fiir, Kinnarp.

KINNARPS IF.

SLUTARP.

CMVTHI{T,
kalk och snäckskal inkommet.

SANDENS.

SLUTARP.

Fallfrukg
sva,rta vinbär och krusbär uppköpes
tftIt hsgsta dagspris. Röda vinbär
uppköpes eJ mer denna säsong.

Sand6ns. Tel. I(innarp 113.

ST,UTAEEP.

IIaElon, I{larbär,
röcla och svarta vinbär uppköpas alla
dagar till hög'sta priser i större och

mindre particr.
Sand6ns. Tel. Kinnarp l'13'



$fifielseurltultd,
Undertecknade svenska undersfuar stifta

härmed ett aktiebolag enligt följande huvud-
erunder.

Bolaeet skall idka handels- och fabril<srö-
relse -jämte annan därmed förenlig verk-
samhet.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20,000: -
kronor och högst 60,000 kronor. Aktie skall
lvda å 100: - kronor och ställas till viss man.'Har på annat sätt iin genom arv eller gif-
torätt aktie övergått till person, som icke för-
ut är aktieägare i bolaget, skail aktien ]rcm-
biudas förutvarande akriieägare till inlösen.
Sådan hembjudan sker genom skriftlig an-
mälan till bolagets styrelse, varvid åtkom-
sten av aktien skall styrkas samt, om ägan-
derätten förvärvats genom köp, uppgift Iäm-
nas om den betingade köpeskillingen.

Har akttie sålunda till inlösen hernbjudits'
skall styrelsen diirom genast underrätta bo-
lagels aktieägare på sätt som om meddelan-
den tilI aktieägare är föreskrivet, med anmo-
dan till den. sqm önskar begagna sig av lös-
ningsrätten, aflt skriftligen anmäla sig hos
stvöisen inom en månad däre{ter. Anmäla
siå därvid flera berättigade, skall företrädes-
rätten dem emellan bestämmas genom lott-
nino dnct ntt rläre^qtt samtidiet flera aktier

jämt fördelas bland dem, som-förklarat sig

nine. dock att däresrt' samtidigt flera aktier
treribjudits, aktierna så långt ske kan, skola

vitliga ii;sa. Lösenbeloppet skall, där fånget
varii köp, och den betingade köpeskillingen
kan styrkas, utgöras av köpeskillilgen,,men
eliest äv belopp som i brist av åsämjande
beståmmes i den ordning gällande lag om
skiliemän stadgar.

D'ärest ej inom stadgad tid någon aktie-
ägare anmält sig vilja lösa hembju-den altie
eiler, sedan lösningspriset å dylik aktie i be-
hörig ordning fastställts, aktien -ej inom
tretrtio dagar clärefter in1öses, äger den, som
hembudet gjort, att bliva för aktien regi-
strerad.

Bolagets styrelse skall hava sitt säte i
Kinneveds socken. Skaraborgs län, och bestå
av högst rtre ledamöter och en suppleant, Be-
står siyrelsen av m€r än en ledamot, är den
beslutför, då två ledamöter äro närvarande
och om beslutet ense'

Meddelanden till aktieägarna skal1 ske ge-
nom rekommenderade brev, ka1le1se till bo-
Iags.stämma senast två veckor före ordinarie
o"h etr vecka före exfra stiimma.

Falköping den 3 augusti 1945.

Evert Sand6n.

Naemi Sand6n.

Åke Bolantler.

Inez Bolander.

. Margit Rydenvall.

Egenhändiga namnteckningarna bevithra:

Pehr Andersson. Inger Svensson.

rruSr D4rJeD uuu 'Ja
iverk av OI6ns välkända tillverkning
I samt en 10 hkr. el. motor, Luth &
1Ros6n, samtliga välvårdade och
drif;tsäkra, till moderatå priser.

Krogstorp, Slutarp.

-l

Tröskverk. 'l
I På grund av gårdens bortarrende-'
ring säljes ett självrensande triisk-

lverk av OI6ns välkånda tillverkning

Itig -tg''tt . 
Leuin"suensson'

falhyUd$lnå$tsr$kffi,m

Ekvallen - FlobY
Söndag kl. 11 till omkrinE 15'

i tri idPött
fön juniorGr.

Alla Falbygden biista juniorer del-

taga, Bl. a. svenske juniormästaren
i kula och diskus

Gösta Arvidsson, Ki'nn,arP,
OBS,! IIögtalarsPeakor OBS'!

Inträcle: 5O öre, barn fritt.

I(1. 17. Fotboll.

FaiköPlngsserien.

Bjurums SK.-FlobY lF B.
Ttl,oby IF.

FOTEOLL
å Tångaalvlen; SIutarP.

Söndagen den 5 aug. kl. 15,3(1.

I skövde ArK B-sltrtarps IF

Hdaft äråc för ut6'nr'

Gösta A,rvids$CIs!?
Allt är klart för falbygdsjuniorernas mäs-

terskap i friidrott på Ekvallen i Floby i
morgon.kl. 11. Lottningen av de 47 anmäIda
i sammanlagt 84 starter verkställdes i onsdags

kvä1i. Svenska juniorrnästaren i kula och
diskus, Gösta Arvid.sson, Kinnarps IF, åter-
finnes sålunda i startlistan och hans fram-
trädande emotses givetvis med strösta för-
väntan bland ortens idrottsintresseracle. Ett
annat namn, som också intresserar särski1t,
är Gu{hems Bertii Gustafsson, som startar
på 100 och 400 m., där han redan gjorit, upp-
rrrärksammade resultat och bl. a. blivit se-
niormästare i FM. I övriga grenar äro inte
segrarna så givna. På 1500 m. är väl M. Pet-

'iersson, Wilske, favorit med Eidor Andersson,
jKinlarp, och S. Bengtsson, Karleby som svå-
raste konkurrenter. Längdhoppet ser som
segrare B. Steffner, Karleby. Samtliga kast
vinner svenske juniormästaren give,tvis, och
då juniorredskap användes mätes säkert
ovanliga Jängder i hans kast.

Sla,rviga föreningssekreterare ha tyvärr
förorsakat att många pojkar inte få deltaga,
enär anmä]ningarna inkommit t. o. m. två
dagar föi:sent. Den gamla vanliga his;torien
vid alla mästerskapstävlingar, och ändå al-
drig någon bättring.

Arrangörerna ombesörja, att publiken skall
kunna följa tävlingarna vä1 genom högtalar-
kommentarer.

Stark trio till SM:

Rune, Harry o. Gösta.
q/r-6'

I morgon och om lördag och söndag gå de

50:de Svenska Mdsterskapen i fri idrott av

stapeln på Stadion. I år komma så1unda

tävlingarna att hå1las tre dagar mot tidigare

två. Samtidigt med mästerskapen höetidlig-
håller Svenska ldrotts{örbundet sitt femtio-

årsjubileum, som naturligtvis kommer att fi-
ras med en del fbstligheter.

Vad själva tävlingarna beträffa, har det i
år blivit rekord med avseende på antalet an-

mälningar. Icke mindre än 472 anmälningar

ha inkommit. Fjolårets rekordsiffra utgjorde

457. Anmälningarna fördela sig på de oli-
ka grenarna på föijande sätt: 100 m' 4I, 200

m. 32, 400 m. 48, 800 m. 43, 1,500 m. 80, 5,000

m. 63, 110 m. häck 20, 400 m, häck 27, 3,000

m. hinclerlöpning 17, höjdhopp 28, stav 20,

1ängdhopp 1'7,' 3-sleg 20, kuistötning 27, dis-

kus 28. spiut 23 sargf slJ;gl:astning 14'

Sorrr' "y.,"" 
ligga' :,ri 'rrl 5,000 m' främst

med 60 respektive 63 annnälningar. Svenska

Mästerskapen, som.ju utgöra friidrottssäson-
gens klimax, bruka bjuda på skarpa oQh

spännande strider.
SM-deltagare från Falköping och bygden

omkring bliria Rune Persson, Harry Ärvids-

son och Gösta Arvidsson. Rune strdler upp

på sin specialdistans 1,500 m., vilken gren

säkert kommer att bliva ett rikiigt getingbo'

Försöken på 1500 m. gå i morgon eftermid-
dag, och finalen avgöres på söndagen' Seg-

raren i denna gren får som pris "låna" den

ståtliga Dicksonska pokalen' Hauy Arvids-

sons SM-gren blir kulstötning' där han med

sina tidigare förnämliga resultat bör få en

god placering. Både försök och final i kul-
stötningen gå i morgon. Harrys bror Gösta,

deltager i kula och diskus, i vilka grenar

han som bekant lade beslag på segrarna vid
junior-SM för någon tid sedan. Vi få önska

den ungdomliga truppen lycka till!

ffiåFsfifre$[
anordnas i Slutarp den 18 och 1g
augusti.

S, f. F.

SöDRA SKARABORGSSER,IEN.

Stenstorp-Floby 4-5.
IFK Tidaholm-Äsarp 3-2.
IFK Falköping-Mullsjö B+2.
Slutarp-Skövde AIK 2-8.



Fem nya rekord vid
junior-Falbygds i
gassande solvärme.

a14.nt

Arvidsson, KinnarP, och Gustafsson,
Gudhem, blevo tlubbla mästare.

I flödande colsken avgjordes i söndags de

tredje Falbygdsmästerskapen för juniorer på

Ekvallen i Floby, där Floby IF stod som ar-
rangör. En del god resultat nöterades, och

{em nya miisterskapsrekord sågo dagens ljus'
Och några till kanske det hade blivit' om in-
te värmen hade varit så stark. Den lämpade

sig faktiskt bättre för semesterfirande vid en

badstrand. De tävlande slappnade av, och

ilen clär verkliga gnidtan fattades. Men som

sagt: trots detta blevo tävlingarna sorn he1-

het lyckade, och återväxten av idrottsmän på

Falbygden tycktes vara ganska god.

Store och kraftige Gösta Arvidsson från
Kinnarp och lille välbyggde Bertil Gustafsson

från Gudhem voro mästerskapens "två sto-

ra" med två mästerskap och en andraplace-

ring var. Gustafsson tog för sin del miister-
skapen på 100 och 400 m. utan att någon

gång vara hotad. Tiderna voro därtill go-

da: 11,6 på 100 m., vilket är liktvdigt med

nytt mdsterskapsrekord, och på 400 m' 55,4,

endast två tiondelar sämre än Eliassons re-
kord. "Kyparn" är ju god för bättre tider'

men hade ingen anledning att offra mera

krut. Andnaplaceringen kom i längd på 5,941

På 100 m. tycktes Dahlström vara ur slag' i

Juniormiistaren Arvidsson var som vän-;
tart helt utan konkurrens och vann på för-'
nämliga längder i kula och diskus. Han no-'

terade med juniorredskapen 15,81 i kula och

45,79 i diskus och bättrade på sina mäster-

skapsrekord från förra året avsevärt' An-
dremannen i diskus var nära 10 meter efter,

under det att dito i kula, Ingvar Fransson,
'Wilske, stötte 14,04. Med en stilavslipning
kan även han komma långt.

Arvidsson höIi på att bliva tredubbel mäs-

tare, när han redan från början tog lednin-
gen i spjut på ett betryggande avstånd från
c1e övriga deltagarna, men så i sista kastet

samlade sig rekordhållaren Hoffman från
Broddetorp och fick i väg redskapet ett styc-
ke längre än Arvidsson. Hoffmdns kast mät-

te 48,22, precis 6,5 meter från fjolårsrekordet'
Arvidssons längsta kast mäite 47,49.

Liksom kastarna åstadkommo två nya re-
kord, kunde två förbättrade mästerskapsno-
teringar pådöras hopparnas konto, trots at't

grdshoppbanorna inte inbjödo till några topp-
prestationer. Gunnar Gustafsson, Gudhem,

som även vann höjd vid "Falbygds" för se*

niorer, vann denna gång på 1,68, en centime-

ter bätrtre än Luttra-Nilssons förra rekord'
Gustafssons andra föpök på håjden 1,70 var

nära att lyckas. 16-årige, lovande Bengt

Steffner, Karleby, vann som viintat längden

och satte eti förnämligt rekord på 6,08, som,

om han förbliver Falbygden trogen, kan för-
bättras åtskilliga gånger till. Steffner visade,

att han även är snabb genom att bli trea
på 1,00 m. pq 118._

1500 m. vann Gudhemsbon Ivan Axelsson

4,33,4, och rekordhållaren i stav Ejdor 'A'n-
dersson, Kinnarp, vann stavhoppet på 2,80'

Slutligen vann Wilske stafetten 4X1 ban-

varv. Gudhems slutman Bertil GustaJsson

gick fram starkt på slutet men kunde inte

hota. Skillnaden i mål var mellan de två la-
gen omkring 3 meter, varför tiderna äro

missvisande.
Tävlingen var bra arrangerad och undan-

stökades snabht. Högtalaranläggning hade

uppsatts. Speakern kom ifrån den inte lätta

uppgilten med äran i behåll. Ellson.

s. L" f,J,-Dnfi
i fri idnott

anordnas ä Ttvngattallen, Sluturp'
söndagen clen 12 aug. kl. 14,00 (kl.
10,30 fm. försök 100 och 400 m.)

Servering.' Ki,nneDeds S. L. U.

il.ekmf;t{trt
ä ld,rottsTtlatsen, Slutarp, söndagen
den 12 aug. kl. 19,30.

Folklekar till musik.
. Servering.

Ktnneueds S. L. U.

Siav: 1) Ejitor Andersson, Kinnarp, 2,80;2)
Gunnar Gustafsson, Gudhem, 2.70'

Stafett 4X1 banvarv: 1) IK Wilske 2,24'8;

2) Gudhem 2,24,9;3) KinnarP 2,25,4'

Resultat:
100 m.: 1) B. Gustafsson, Gudhem, 11,6

ny,tt mästerskapsrekord; 2) Do-nald 
-fetleSs-

sön. IK Wilske, 11,8; 3) B. Steffner, Karleby,
11.8: 4) S. Dahlström, IK Wilske, 11,9.

400 *., 1) B. Gustafsson, Gudhem. 55'4;2)
Eidor Andersson, Kinnarp, 580; 3) O. Thör-
nåU, Är".p, 59,1; 4) Sven Eriksson, öja, 60,2;

5) Bengt Svensson, KarlebY, E.l-,O.'1500 å.: 1) I. Axelsson, Gudhem, 4,33,4; 2)

Arne Andersson, Luttra, 4,35'0; 3) Magnus
Pettersson, IK Wilske, 4,35,4; 4) S. Bengtsson,
Karleby, 4,47,0; 5) Lars Johansson, Brodde-
torp. 4.42,0.

tiula: 1) G. Arvidsson, Kinnarp, 15.81

(nytt mtisterskapsrekord); 2) - I' Fransson,
II( Wilske, 14,'04; 3) Arne Andersson, Lutt-
ra. 11,38; 4) S. Isaksson, Börstig, 10,93.

Diskus: 1) G. Arvidsson, Kinnarp, 45,79
(nytt mästerskapsrekord), 2) I Fr1lsson,
II( Wilske 36,05; 3) Arne Andersson, Karle-
by, 35,02; 4) Svän Andersson, Kinnarp, 33,33;

5) Folke Gustafsson, KarlebY, 32,91.
Spjut: 1) L. Hoffman, Broddetorp, 48,22;

2) G. Arvidsson, Kinnarp, 4749; 3) Mats
Sand6n, Äsa:rp, 42,27; 4) Ä. Torstersson,
Kinnarp, 41,7t; 5) S. Dahlström, IK Wilske,
40,36.

Höjd: 1) Gunnar Gustafsson, Gudhem' 168
(nytt miisterskapsrekord); 2) - O. Thörneil,
Åsarp. 160; 3) L Aisl.röm, Flobv. 155.

Läned: 1) B. Steffner, Karleby, 6,08 (nvtt
mästeÅkapsrekord); 2) B. Gustafsson, Gud-
hem, 5,94; 3) S. Dahlström, IK, Wilske, 5,54;
4) R. Göransson, Kinnarp, 5,52; 5) G',Gus-
tafsson, Sandhem, 5,31; 6) Sven Eriksson,

-qic. 5-?3-

f{arry Arvidsson blev ttråa

i kula på 14,53 vid 8M,
il/tr-t{s-

Kuia, där ju Harry Arvidsson från
,li'aiköping deitog, vanns av H. Will-
rr;r' i;iL :i5,04. Harry gjorde dock en
si..r'trrli ma.tch och infriade förvänt-
liii:,':,i,t';i;r. iilll fullo senom att 'bliva
andre man på 74,53. Trean var ock-
så en västgöte, nämligen Tage Pet-
tersson, Lidköping, som stötte 14,49.
Det får betraktas som en rnycket god
prestation av de båda "kulgossarna".
Harry, som därtill inte en enda gång
varit på påseende av en tränare. Seg-
raren Willny förklarad.e också, att
detta visar hur bra Harry egentligen
är och man tydligen kan vänta sto-
ra saker av både Arvidsson och Ta-
ge Pettersson. På fjärde plats kom
Knud Havel, Göteborg, ,med, 74,25.
Gösta Arvidsson blev utslagen i för-
söken men kommer säkert igen ett

] annat år.

SÖNDAG
Kl. 8-9 em.

Barnförbj.

fletr $ys|ta dukummtlirfiltnen

fMarschen rnot
BERLIN

En skakande sklldring av
hut det modeflrå ,kfiget
ser ut i närbild.



t':k- Multsjö-stutarp 5-tr.
Mullsjö vann en klar seger över Slutarp

med 5-1 i höstsäsongens första nlemmamatch

efter en halvtidsledning mecl 1-0' En hård

vind blåste i planens längriktning och gris-

terna kund.e med hjälp av denna hå1la spelet

jämnt i första omgången, som för övrigt

kännetecknades av luftbollar, skeva.passnin-
gar och virrigt spel från båita sidorna' Mål-

chanser saknades inte, men det var först nå-

gra minuter före pausen, som cf' Sahlqvist

kunde förskaffa hemmalaget ledningen' I
andra halvleken fann de gulsvarta melodin

och Slutarp fick finna sig i en ganska rejäl

utspelning. Sahiqvist ordnade 2-0 och "Lil-
le-Gustav" gjorde 3-0 genom ett krutfyllt
skott. Slutarp hade sedan hand om spelet en

kortare period och vi. Setterberg kunde där-

under reducera tili 3-1' Mu11'dQförsvaret'.

spelade nu ganska virigt och det såg många

llarry Arvidsson

landslagsmaT,il_*

Svenska idrottsförbunilet uttog i tisdags

det landslag, som den 2!-22 aug' skall mö-

ta Finland på Stailion' Laget fick föijande

sammansättning: 100 m.: L. Strandberg, O'

Laesker. 400 m.: Sjögren, Ljunggren' 800

m.: Liljekvist, Malmberg. 1,500 m': IIägg'

Strand. 5,000 m.: Durckfeldt, Ernst Anders-

son. 10,000 m,: Jakobsson, Lars Nilsson,

Uppsala. Häck 1,10 m.: Lidman, Kristoffers-

son, Häck 400 m.: Sixten Larsson, West-

man. Stafett 1,000 m.: De på 100 och 400 ut-
tagna löparna. IIöjd: Duregård, Lindecrantz'

Längd: Håkansson, Strand, Landskrona' Stav:

gånger hotande ut. Det blev emellertid 4-1
€enom hy. Selander, som utnyttjade ett miss-
förstånd i giisternas försvar. MIF var sedan
helt överlägset och Slutarps smidige målman
hade flera tillfällen att briljera. Skotten
voro dock i de flesta fall dåligt riktade, var-
för utdelningen inskränl<te sig till ett enda
måI, inspelat av Sahlqvist.

I det justa slutarpslaget framträdde sär-
skilt mv., hb,, ch. och cf., vilken senare i an-
dra halvlek gick ner på hi. och därifrån
gjorde ett gott arbete.

I mullsjöförsvaret var ch. "Lille-Gustav"
Johansson som vanligt den klippa, på vilka
de flesta anfallen strandade. Vb. Petrus An-
dersson hörde också till de bättre. Forwards-
kedjan såg för dagen två nya mannar, vilka
placerats på yttrarna, och försöket slog väl
ut. Hy Selander hörde således till en av pla-
nens bästa spelare. Vy. Nord gjor'de också

ett gott intryck. Cf. Sahlqvist inte fullt så

bra som vanligt - tre mål kommo dock från
hans fötter. "Jumbo" Lindstedt på vi. arbe-
tade förtjänstfullt.

Domaren Torsten Gustafsson hade - som
vanligt - gott grepp orn spelet,

H.rry lvåa, Görla hea.
Vid Triangelklubbarnas fri idrottstävlingar

på Slottskogsvallen i Göteborg i går kvätl
blev Knut Havel, Vikingen, etta i kulstötning
med 14,33, med Harry Arvidsson, FAIK, på

ändra plats med 14,28 och tre Gösta Arviils-
son, Kinnarp, 13,80.

I stalett 1000 meter segrade Göta, Llelsing-
borg, på 1,56,8, vilket åir 'endast 2/10 sek'
slimre än Hellas och Linköpings svenska re-
.KOrct.

Rune Persson ställde ej upp-på grund av
skada. r6[g'q'5.

Sundqvist, H. Olsson, Ma1irng. Tresteg: Hall-
gren, B. Jonsson, Vikingen. Diskus: Ilell-
berg, Bergh. Kula: Willny, Harry Arvids-
son, Falköping. Slägga: Bo Ericsson, Karl-
stacl, Linn6, Elfsborg; Spjut: Eriksson, Dala-
Floda, Aiterwall.

Laget mot Danmark i Köpenhamn den 25

-26 aug. blir i stort sett detsamma. I en

del grenar komma dock vissa utbyten att
göras, vilka komma att fastställas under de

närmaste dagarna.

Harry även med motrt

Danmark.
Efter SM i söndags var det På tal, att

Harry Arvidsson och Tage Pettersson skulle
få alternera som landslagsrniin' Något så-

dant blir det dock ej. Enl. vad Svenska

Idrottsförbundet nu meddelat är llarry A'
även uttagen mot Danmark, vilken lands-

kamp går i Köpenhamn den 25-26 aug. Så

nu har Harry fått riklig lön för sin tränings-
flii i år och en sporre till fortsatta krafttag.

ONSDAG
Kl. 7-9 em.

Barntillåten.

EDVARD PERSSON
ii den strålander roliga suec6n

Itlär seklet
var ungt.

$tiflelsellrkultd,
Undertecknade svenska undersåtar stifta

härmed, ett aktieboiag enligt följande huvud-
grunder.

Bolagets ändamål skall vara att, efter över-
tagandet utav den av Oscar Dalstrand, Gr:s-
tav Karl6n och Evert Sand6n under firma
Slutarps Snickeri- & Likkistfabrik bedrivna
rörelsen med tillgångar och skulder, äga och
förvalta fast egendom samt bedriva handels-
och fabriksrörelse.

Aktiekapitalet skall utgöra 1ägst 60,000: -kr. och högst 180,000: - kr. Aktie skall lyda
å 100: - kr. och stäilas tiil viss man,

Undertecknade Oscar Dalstrand, Gustav
Karl6n och Evert Sand6n äga rätt och skyl-
dighet att som likvid för 360 aktier på bola-
get överlåta förenämnda rörelse med fastig-
het, tillgångar och skulder, i enlighet med
härom upprättat avtal.

Har aktie annorledes än genom giftorätt,
bodelning, arv eller testamente övergått till
person, som icke förut är aktieägare i bola-
get, skall aktien ofördröjligen hembjudas
förutvarande aktieägare tilI inlösen genom
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Ät-
komsten av aktien skall därvid styrkas samt,
där äganderätten övergått genom köp, upp-
gift lärnnas orn den betingade köpeskillingen.
Niir aktien sålunda till inlösen hembjudits,
skall styrelsen därom underrätta bolagets
aktieägare på sätt om meddelanden till aktie-
ägare är föreskrivet, med anmodan till den,
som önskar begagna sig av lösningsrätten, att
skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två
månader efter hembudet. Anmäla sig flera
berättigadb, skal1 företrädesrätten dem emel-
ldn bestämmas genorii lottning, dock att, där-
est samtidigt flera aktier hembjudits, aktier-
na först så långt ske kan, skola jämnt för'de-
las bland dem, som vilja lösa. Lösenbelop-
pet skall utgöras, där fånget är köp, av köpe-
skillingen, men eljest av belopp, som i brist
på åsämjande, bestämmes i den ordning, la-
gen om skiljemän den 14 juni 1929 stadgar.
Därest ej inom stadgad tid någon anmäler
sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan
lösningspriset å dyiik aktie i behörig ordning
fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter
inlöses, äger den, som hembudet gjort, att
bliva för aktien reeistrerad.

Bolagets styrelse skall hava sitt säte i
Kinneveds socken, Skaraborgs Iän, och bestå
av högst tre ledamöter och en suppleant.
Består styrelsen av mer än en ledamot, är
den beslutför, då två ledamöter äro närva-
rande och om beslutet ense.

Kallelse till bolagsstämma, ävensom andra
meddelanden ti1l aktieägarna, skola ske ge-
nom rekommenderade brev. Kailelseåtgärd
skall vara vidtagen senast två veckor före
ordinarie och en vecka före extra bolags-
stämma,

Slutarp den 17 augusti 1945.

Oscar Dalstrand.
Evert Sand6n.

Gustav Karl6n.
Sanfrid Karlsson.

Sven Johanssol. Tage Norrlander.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:
John Karl6n. Pehr Andersson.

Slntarp. t

FmFFFpaskt
uppköpes till högsta dägspris.

. Sand6ns tel. Kinnarp 113.

D A T5 S
å ldrottsplatsenr Slutarp
onsdagen den 22 aug. ld. 20.

S. f. F.

Ett honlpgshus
av timmer tO atnai längt och 6,5 al-
nar brett samt en iadugård till salu.
Uppgörelse med ägaren J. P. Ki'nd-
lund, Karlsro, Ki,nnarq.



Sl[J-mästerstrrapet:

Tre ntan öaer 6 m.
i längdhopp. rck-q{.

Skaraborgs SlU-distrikts mästerskap i fri
idrott awerkades i söndags på Tångavallen,
Slutarp. över 7'0-talet voro anmälda. Vid
uppropet saknades dock en del, särskilt Kle-
vapojkarna. Tävlingarna blevo dock av över-
raskande god kvalitet. I Iängdhopp fick
Steffner se sig besegrad av E. Johansson,
Ransberg, som hoppade 6,25. R. Frostegård,
Mularp, .som i vanliga lall tävlar för Skara,
hade ett övertrampshopp på omlring 6,50.
Den lille spänstige Mularpspojken segrade
dock på 100 m. I kula överraskade I. Frans-

.son med att besegra Ragnar Andersson ge-
nom att sätta ett vackert personligt rekord.
Med bättre stil kan säkerligen den kraftige
junioren komma långt. Tävlingens främste
deltagare blev Ejdor Andersson, Kinnarp,
genom att vinna både stav och 1000 m, samt
bli tvåa på 400 m. I tävlan om Ldkerol-fa-
brikens vandringspris segrade Kinneved
överiägset före Sjogerstad-Rådene och Kar-
1eby.

Resultat:

100 m.: 1) R. Frostegård, Mularp, 11,9,
S. Dahlström, Sörby-F1oby, 11,9; 2) B.
Steffner, Karleby, 72,1; 4) K.-E. Lund-
gren, Sk.-Åsaka. 12,3.

- 400 ry.: 1) S.-E. Gustavsson, Björsäter, 55,g;

!) Ejdor Andersson, Kinneved, 56; 3) G.
Rehnström, Rans erg, 56,1.

- 1100 m.: 1) John Larsson, Sk.-Äsaka, 4,22,8;
2)- E. Davidsson, Ransberg, 4,25,5;3) G. A1-
v6n. Kin_neved, 4.31,9; 4) Magnus Pettersson,
Sörby-Floby, 4,32.

.399.9 "t' 1) B. Magnusson, V.-Kleva, 9,36;
2) Niis Gustavsson, Skörstorp, g,4B,B; B) Sig-
vard Johansson, Slöta, 9,44; 4) Lage Johans-
son, Ottravad 9,44.
I 1000 juniorer: 1) Ejdor Andersson, Kinne-
lved, 2,45; 2) S. Bengtsson, Karleby, 2,50,3; 3)
lEldor Andersson, Kinneved, 2,54,4.

T:--J. l\ E T^L^---^- D^--L^-- Oai.Längd: 1) E. Johansson, Ransberg, 625;
2) B. Steffner, Karlby, 608; 3) R. Frostegård,
Mularp, 603.

Höjd: 1) Bengt Andersson, Karleby, 160;
2) Anders Nilsson, Friggeråker, 160; 3) Alrik
Änders.son, Sjogerstad, 155; 4) A. Lätt, Sjo-
gerstad, 155.

Stav: 1) Ejdor Andersson, Kinne'/ed, 3
m.; 2) Y. Frisk, I(inneved, 280; 3) Åke An-
dersson, Kinneved 270.

KuIa: 1) I. Fransson, Gökhem, 11,97; 2)
Ragnar Andersson, Karleby, 11,95,

Diskus: 1) Gösta Olsson, Sjogerstad, 39,18;
2) Ragnar Andersson, Karleby, 36,27.

Spjut: 1) Anders Olsson, Sjogerstad, 43,64;
2) Anders Nilsson. Friggeråker, 42,83; 3) K.-
E. Fant, Kleva, 42,32.

Stafett 4;4banvarv: 1) Ransberg 4,37,4; 2)
Karleby 4,ffi,2; 3) Söriby-Floby 4,37.

Kinnevedlaget tappade stafetten och måste
diskvaliJiceras.

Fallfrukt
uppköpes till högsta dagsPris.

Gunnar Clauson, SlutarP.

Sfförnsn $öi,i[sr

Bl. a. starta Pelle Malm,berg

Gösta Arvidsson, I(innarP och

Intråde: 1 kr. och 50 öre.

vld augustispeleny'i,lftri idrott för iuniorer på

Odensplan i kväll kl. 19'15.

\Stor Augustifest
anordnar

Slutarps I. F. ä ldrottsplatsen
lördagen den 18 kl. 20 och söndagen den 19 kl. 18

med doms till tonerna av Åke Werners popul,iira kui'ntett.

På söndagen inledes festen med en to;tbol,lsmatch mellan Damlag

och Gubblag.

Storwlagna,basara.nord4ingar.
Inträtle: 1: -.

str{åra Sh.arafu urgsserien" zrlC
-Llf.

Slutarp-ÅsarP 1-3.
Genom att slå bort tre straffar gick SIut-

arp miste om två väibehövliga poä-ng- i
rnåtchen mot Åsarp. Hemmalaget hade
annars hela tiden ett visst övertag i spel
frånsett några enstaka perioder. Slutarp
startade bra och pressade Åsarps försvar,
som den första kvarten spelade ganska vir-
rigt. Efter nio minuters spel tilldömdes
Stutarp en straff, som av ch. lades hårt
r"alrt på målvakten. Åsarp spelade upp sig
efter hanrl och kunde notera flera farliga
anfail. I 23 min. tog laget ledningen med
1-0. Det var hy. som på passning från
r'änster slog in bollen. Minuten efter var
det klart tör 2-0. Ch. missade på en boll
och Åsarps påpasslige cf. kunde från nära
hå]I "nätå". I 31:a min. fick Åsarp en fri-
::park strax utanför straffområdet. Denna
:r,i!cs av cf. och bollen gick över målvakten
i ::,it, tr{inuten efter var det klart för
.1 :.."ri nummer två, vilken lades utanför av
i11. 'l'rots dessa motgångar höll Slutarp
sp.:iet uppe, men kecljan kunde ej utlyttja
,r'itttitttaiiena. Andra halvlek var 13 min'
semmal, då Slutarp fick tredje straffen'
l ' r;i g1.n8 var det hy., som med ett lamt
...'',,1 ,l1cg bolten på målvakten' Alltefter
ir:r ::rat{l6en lecl mot sitt slut förstod man,
,i.r h.mlnalåget ej kundt' utjämna Ås1rps
lednint{. Gäslerna visade sig ha bättre
sa,r,sp-el och deras försvar slog ifrån sig
'.,r'a. iiemtnalagets vy. Iyckades i 31:a min'
rr 'ri,,'iii'a, till 1-3 efter en soloraid'

All jakt
är vid laga ansvar förbjuden å följan.
de gårdar: Ledsgårdarna, Backgårdar-
na, Siggagårdarna, Marbogården, Lyc-
korna, ödegården, G. Johanssons, Mos-
sagården,'Grönslund, J. Svarltessons,
Mellomg., Rävkullen, ödegårdarna, Idos-
sagårdarna J. Anderssons, G. Anders-
sons, Lunnagärdet, Tången, Vestarp.

Slutarp den 30 aug, 1945,

ock Rolf Frostegård, Skara
Bertil Gustafsson, Gudltem.

trf;l rffiCIH.
å Tångavallen, Slutarp
sönd. d. 2 scpt. kl. tg.gö

{.F.K. Falköptng B-S}ntarps I.F.

{ r\sarps lag mär'ktes bI. a. målvakten'
r' övr'iga försvalarna voro ganska ;ämna'
i(edjanJ bästa voro hi. och cf. I llemma-
laeet siordes de bästa insatserna av Jnål-

I"t. ]Ä., vb. och vh. I kedjan, vilken ej
l-y'ckadcs skapa några farligare situationer'
io., cf. Arvidsson den, som mest oroade
Äsarps försvar.

Ddmare var Carl Gullberg, Skövde'

ffii'iu flår
E{vr,vngffirilen
En av svensk filrns största succöer!
Den är enastående bra och man nju-
ter av att se en så förnärdig sverrsk
filrn

Jaktf ättsinnehavårna.



Internati,onel,l,a fri, idrottstiiuli'ngar d

Falköpr,ng meil d,eltagande au tu& au de

utild,i,gaste kulstöto'rna' i' Ewropa. Pl,us

ucil,bAgg(te kuartmi,Iaren och, förre lcnske
rnd,stu,ren Ake Tammi,sto. Och så kom-
mer d,et btrott 500 personer för att bekika
euenetnanget i d'et d'eih'ga Dd'dret.

DÅ, rir d,et otacksannt a,tt uara tiiu'
l,tngso,rrangör, Bueri'ge har und;ei ilessa
atssptirrnin g så'r bliui,t så' l'öpning sbetonat

- speci'ellt meileld'i'stans - så' d,et g(tr
nunlerd, faktiskt inte a,tt anordna en

td,uti,ng au nå,gorlwnila forma,t utan att
Ita ntr,gon eller några ur d'et pogtulcira

med,eld,istanskopplet på, startlinien'
FAIK bör au sönd,agstiit:Iingarna ha fd'tt
en ood, finqeruisnxng iin ganska
arrl*önt.' ztlv- Ll'r. .

Y _:.

Nu blev det alcrig den där rätta fläkten
över tävlingarna - 

det saknades för det

mesta "kontakt". Så var dock ej fallet i
södra kurvan, där publiken kunde föIja den

intressanta kultäviingen. Det var också

mäkta intressant att studera hrr Bärlund
och Kreeks teknik. Den skilde sig från
vad man kan kalla den svenska genom att
vara mera rytmisk. Särskilt gäIler detta
Bärlund. Om båda utlänningarna kan man
säga, att de hade kroPPen mera bakom
sjäIva stöten, än vacl svenskarna hade. Och

så en sak: såg Ni på Bärlund och Kreek,
de voro aldrig i stillhet mellan stötarna
utan joggade och daltade med kulan. Gösta

Arvidsson stöter mera harmoniskt än Tage

Pettersson. Den sistnämnde gjorde en

snärlig andra stöt, men kulan råkade glida

lite på sidan i handen, varför det bara blev
t4,29. Här de fYra främstas serier:

Bärlund 7407 7482 1489 1'472 1430 1400

Kreek 1396 1400 ].452 1460 1456 1466

Pettersson 7429 7412 a372 ]426 1363 1451

Arviclsson 1394 1369 1403 1365 1321 1353

Gösta Arvitlsson aliskus'
kastare?

Diskuskastningen blev en seger för på-

litlige Urban Svensson, €om var den ende

av deltagarna, som fick iväg skivan över

40-metersstrecket. Gösta Ohlsson, Skul-

torp, gladde med en andraplats' Gösta Ar-
vidsson fick inte någon snits på sina kast

och kom inte över 30 meter. Kinnarpspoj-
ken är ännu en typisk flaxkastare, men det

är frågan, om han inte borde specialisera

sig på diskus, där han verkar ha möjlighe-

ter att nå längre än i kula' !'' ö' var vin-

den mycket lc esvärande f ör, diskuskaqta-rn, 4'
Kulstötning: 1) S. Bärlund, Finland,-14'89

^.; il A. K"reek, Norrköpings AII' 11'99im.: 2t A. Kreek, Norrlroplngs ArD' ra'eu'
3)' Tage Pettersson, Lidköpings -IF:Ja'5-ti1; c.iqrviosson, KinnarPs IF, 14'03; 5)
cunnar-ioiransson, Fjäråi ArK, 12'36; 6)
Ärg"r" Andersson, Karleby 9TF: 12,?9' 

^ -- 
r]ooo m. (18-årsjuniorer): 1) Arn^old An-

d""i"o",- f X' Orientl Uddev alla, 2,43-,6 ; - 
2 ) E'oiientl uddevalla, 2,43,6; 2t !'

ä';;;ä;A;'.to"p.' rF', 2,45,2; 3) .J-ack ols-
;"t\-iJk;; rr, 2,+6,si 4) r'. o' söde-rström'
Liaköpi"s. IS, 2,46,0; 5I Ärle 4"9-"t:,t^T:Lidköpinss IS' z'4tt'u; a, år'rre ^uucrDDv['
t.triilä sK, 2,46,4; 6) s. Bengtsson,,Karlebv
äir, ä,ri,å; ' 7i B.Arvidsson,' Luttra sI{'
2,55,0.-'bi"i.usr.t"tning: 1) Urban Svensson' FaI-
kö;i;;" ArK, 4t4o m.: 2) Gösta olsson''sl'"riå.p" ir, eg,ga; 3) G' Rundgtet'.Il$
frä'i--sägå; ' 4)'Tase Pettersson' 1t"11:-
ii".ärä'ää,ra; rl nägnar Andersson' Kar-
iJirrl'solg; 6) P' o. Bergman, Hovslätts
i"*i 

"'Xi:'t 
i,t :i"*!ffi ;l'#1'fi

28,50. (44a', a'u\<a')

En skrotbil
till hästvagn, ett vedgasaggregat till
personbil, 4 st. 17 tum däck till salu'

Bröderna Larsson.
Kinnarp. Tel. 32.

$tiftglseurktlnd,
Undertecknade här i riket bosatta svenska

undersåtar hava besiutat att bilda ett aktie-
bolag med ändarnåI att idka handels- och fa-
briksrörelse.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst Tiotusen
(10,000:-) och högst Trettiotusen (30,000: -)kronor fördelat i aktier å 100: - kronor.

Bolagets styrelse skall hava sitt säte i Kin-
neveds socken, Skaraborgs 1än, och bestå av
fem ledamöter och två suppleanter. Styrel-
sen är beslutför när tre ledamöter äro tillstä-
des och om beslutet ense.

Har annorledes än genom giftorätt, bodel-
ning, arv eiler festamente aktie övergått tilJ
person, som icke förut är aktieägare i bola-
get, skall aktien ofördröjligen hembjudas
förutvarande aktieägare till inlösen genom
skriftlig anmälan til1 bolagets styrelse. När-
mare uppgifter om vad. som vid sådant hem-
bud är att iakttaga kommer att framgå av
bolagsordningen.

Kallelse till bolagsstämma, ävensom andra
meddelanden til;L aktieägarna, tskola ske ge-
nom rekommenderade brev med a1lmänna
posten. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen
senast två veekor före ordinarie och en vec-
ka före extra stämma.

Kinnarp den 28 augusti 1945.

iohn Karlstedt. Ivar Gustavsson.

Einar Andersson. Erik Gustavson.

Olof Andersson.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:
Pehr And,ersson. Inger Svensson.

AIt jakt
å Hassln, Kinnarp ii,r vid laga an-
svar förbjudet.

Jaktr rit tsinn eh au qr en 
"

TreuliU läUenhol i, $!utarp
eller l{innarp önskas hyra i höst.

TeI. 1375.

Slutanp.

uppköpcs till högsta d'agsPris.

Sand6ns tel. KinnarP

En långesedan bortgängen sages-
man berättade följande sanna hän-
delse från Kinneved - om åen nu
starnmar från berättarens faders
(född i Kinneved) ungdomstid eller
något längre tillbaka, kunde sages-
mannen dock ej erinra sig:

Vid en begravning å Kinneveds
kyrkogård, stod en rnan i kyrkans
tornglugg för att se efter när begrav-
ningsföljet var ordnat så att ring-
ningen kunde börja. Som han stod
där kom det en stark kastvind, så att
rtannen föll ut genom torngluggen.
Men då han hade,en stor rock på sig,
en s. k. l'kapeschongtr, och som dent vv4 uvllt uvrr

var igenknäppt bredde den ut sig som
en paraplv, så att mannen helt saktaen paraply,
seglade nedåt och hamnade på föt-
terna alldeles oskadd. lflt{ yq

Kinneved, Vårkumla: höstvete 2,5, höstråg

2, vårvete 2,5, korn 3, havre 2,5, blandsäd 2,5,

potatis 3, foderrotfrukter 3,5, hö från odlad
jord 3 och från naturlig äng 3.

På grund av mild vinter blev det ingen
tjäle, särskilt under, snön, vilket medfört
sämre skörd, särskilt å den lättare svartmyl-
lan och den dåligt utdikade jorden' Därtill
kommer nu det myckna regnandet, som med-

fört groddskador. Vårsäden står på många

ställen under vatten och stor fara föreligger,

att skörden blir {örstörd' Potatisen börjar
ruttna. Vallarna och betet bra. Höskörden
välbärgad. På trädorna är brukningen för-
svårad på grund av regnand,et. Stor brist
på arbetskraft föreiigger. t'lt4 -qrf'

Gö ST A AR,V I D S SON, ij'IN N AR,P,
blev trea i kula vid Wegas jubiteumstäv-

lingar i Göteborg. Romare vann grenen på
14,19, före G. Andersson, Kville, 74,02 och
Arvidsson 13,88. Wallander, Kville, vann
400 m. häck på den goda tiden 54,2.

SöDRA SKARABORGSSERIEN.

Stenstorp-IF I{ Tidaholm B 5-1
Trädet-Äsarp 3-3
Floby-Mullsjö 6 1
Slutarp-I!'K FalköPing B 2-L

Stenstorp 5 4 013O-a2 8
tr'lobv 431019-8 7
rFKhidaholmB 4 3 o 1 13-9 6
SkövdeAIKB 4 2 1 1 73-42 5
IFKFalköpingB 4 2 0 2 70-7 4

Trädet 47L2 8-138
Äsarp 5113 71-21 2

MuUsjö 510 410-20 2

Slutarp 5104 7-792

söunec
Kl.5458ern.

Barnförbjuden

GI]NN l4/ÅLI-G8;ENJ
STIG JÄR,frEL,

H,II"DA BOBGSTBÖM,

Flickan och
ATDjävulen

Ett latldat filmverk, fyllt av gast-
kramande spänning, av vidskepelse
oeh belvingande kärlek.

113.

nARTIFTA ,PIRTKLUBB b(4''1s'

mötte i söndags Slutarps B-lag i fotboll
å idrottsplatsen i Vartofta, varvid hemma-
laget vann med 4-3, vilket resultat får an-
sei rättvist, cIå laget var betydligt jämnare
än Slutarp. I hemmalaget kan framhåIlas
vy; R. Kårlsson, medan Slutarp hade sin
båsta man i måIv. Bra donrare var Gunnar
Jonsson.



Kinnevedchauffören som körde på staketet
i Stenstorp.

En chaufför från Slutarp, som på kväl-
len den 9 april avlämnat slaktdjur på sla](-
teriet i Stenstorp körde på återvägen ned
i diket och körde därvid ned ett staket på
8 ä 10 me'rers iängd inom nyssnämnda sarn-
häIte. Baklämmen på bilen hade vid till-
fältet ramlat av, illen svar. sade sig ej ha
märkt något särskilt. Han gjorde gällan'
de att han, då olyckan inträffade, sl<ulle
köra förbi en 'framförvarande bil, som
trängde honom'i diket. ÅkI.'trodde emel-
lertid inte på detta utan förmodade att det
var en teori, som svar. hittat på för att
göra saken så bra som möjligt för sig
själv. Antagiigen hade han haft så hög
hastighet, att han inte varit herre över bi-
len, menade åkl. Målet var före vid vår-
tingets sista sammanträde, men då var
svar. ej tiilstädes,

För hörande av ett vittne, som åkt med
i bilen, uppsköts målet till oktobersam-
manträdet. 6(q-qc.

Eyggnadstillståntl tlq-*s'
har av arbetsmarknadskommissionen

beviljats J. Karlstedt, Kinnarp, för byg-
ge av bostads- och affärshus i Kinnarp,
Kinneved, samt tr'. Lindqvist, Mullsjö,
för bygge av bostadshus med affärslo-
kaler på Sjöryd 15e i Mullsjö, Nykyrka.

Södra Skaraborgsserien.
L[a -V(,vr"t- " Slutarp-II'K Falköping B

2-1.
f söndagens match lyckades Slutarp

ganska oväntat besegra IFK:s tr'alköping
B-lag. Hemmalaget hade vidtagit en del
omplaceringar, vilka visade sig vara till
det bättre. I synnerhet hade kedjan fått
lite mera tyngd, men samspelet är ännu
inte av det slag, det borde vara. Ytter-
halvbackarna voro för dagen de bästa i
hemmalaget, där dock varje man gjorde
sitt bästa med mer eller mindr-e framgång.
I det gästande laget märktes mest vb., ch.
och cf.

Redan efter 15 minuters spel kom första
målet, vilket gjordes av gästernas cf. Ome-
delbart därefter utjämnade Slutarp stäIl-
ningen till 1-1 med mål av cf. Spelet var
ganska jämnt fördelat och då de båda la-
gen förfogade över starka försvar, var
spelet för det mesta förlagt till mitten av
planen. Måltillfällen saknades dock inte. I
30:e min. gjorde så Slutarps hi. vinstmålet
med ett hårt skott. Andra halvlek blev
spelet av sämre kvalitet, Hemmalagets
vy. hade flera tillfäIlen att öka måIsiffran
men misslyckades.

Domare: Tingman, Mullsjö.

ShEtarp

ffievanschmatch i fotboll
mellan dam- och gubblaget

å, T'ångavallen
söndagen den 9 sept. kl. 15,30.

Samtidigt

DRAGKAMP
mellan 4 korporationslag.

S lu,t rtrp s I clr ot ts pl, at s fö r eni,n g,

[|öEes ffi$åT kyuk$im$nr

SEwta;r6e

ruppköpes m:'lndagar och iisdag.nr till
högsta dagsplis.

Lektor August Bellinders
mlnne

Vid loo.årsdagen av hans födelse.

hyllat med högtid.
*lq-uf-

Saud6ns. Tel. Kinnarp 113.

Stövartik
svart med bruna och vita tecken.
b:irande halsband med Kinneveds
skattemärke nr 37, bortsprang från
Skcivde Järnvägsstation den ?/g.

S. Ahlin, Kinnarp.
Tel. Grolandabv 64.

EARR, aRvrDSSoN rtlq-'ry'.
blev SJ-mästare i kula vid tävlingarna i

örebro i söndags. Han stötte t+,+?. t Ois-
kus blev han trea på 38.15. f löpnins 5,000
m. blev Axclsson, tr'atköping, tyå pe. fS,SO. I

På Svenneby kyrkogård hölls i lör-
dags en högtidlig minnesfest med anled-
ning av 10O-årsdagen av den kände poli-
tikern och riksdagsmannen, lektor Au-
gust Bellinders födelsedag.

Akten inleddes i kyr.kan med predi-
kan av kyrkoherde I. Hallerbäck. Efter
predikan utdelades med anledning av
hundraårsminnet Patriotiska sällskapets
medaljer till ett antal anställda på Sven-
neby herrgård vilken äges och brukas av
den avlidnes dotter, fröken Elsa Bel-
linder.

Medaljerna överlämnades av fröken
Bellinder. Därefter höll kyrkoherde
emeritus prosten tr'rans G. Hellström,
Moholm, ett tal från kyrkogången till
den avlidnes minne. Han talade över
orden "IIan var en lärd man. och han
var en from man". Talaren berättade
bl. a. at! lektor Bellinder på sin tid ut-
gick som nummer två av 70 promovendi,
närmast efter Harald Hjärne och att
han under prostens kyrkoherdetid i
Svenneby aldrig saknats vid någon guds-
tjänst, så länge han levde.'

Högtidligheterna' fortsatte därefter
på kyrkogården. Vid graven talade
först den avlidnes son, justitierådet Sven
Bellinder och därefter dottern, godsäga-
ren fröken Elsa Bellinder samt justitie-
rådets söner. Den nittioårige rektorn
S. Welin, Skara, talade till vännen och
riksdagskamraten. Riksdagsman G. Hal-

Festnarken,
Kinnarp

0ans
lördagen den 15 september.

SPEL och SERVERING.

Besök årets sista dansafton
i festparken.

lagård framförde en hälsning och ett
tack från Kinneveds kommun där den
avlidn6 på sin tid ägt Mönarp, där han
nyodlat tusentals tunnland mossmarker.
Vidare talade överlärare Ture Hulth6n,
Göteborg, för Göteborgs Högerförbund.
Den avlidne var nämligen under året
1900-1911 ordf. i X-osterländska F ör-
bundet efter att för i dessa dagar snart
50 år sedan ha varit med om dess bil-
dan'de i oktober 1895. SluUigen talade
rättare Gustaf Andersson. Samtliga ta-
lare nedlade kransar.

Lektor August Bellinder.

Kinnarps I. F.



ftt3
Lektor Bellintler oCh Mönarp. - '4S'

I föregående nr av denna tidning om-
nämndes att 10O-årsdagen av lektor
August Bellinders födelse firats med en
högtidlig minnesfest å Svenneby kyrko-
gård, där lektor Bellinder ligger begra'
ven,

Med Mönarp, storgodset på den stora
mossen, sydväst om Falköping, är Bel-
Iinders minne oupplösligt förbundet. Då
han år 1882 köpte Mönarp utgjordes
detta blott av en större bondgård. Det
mesta av ägorna bestod av vattendränk-
ta mossar, och på de låglänta ängarna
växte endast mager starr. "Vi höIl på
att drunkna då vi gick och slog starr-
gräset på maderna", berättade folket.
På gårcien föddes då i medeltal 4 ä 5
hästar och 25 ä 25 nötkreatur. Lektor
Bellinder började omedelbart att "lyfta
mossarna ur deras förnedring". Av-
vägning skedde, dikningsplan uppgjor-
des, torrläggningen började och drevs
med kraft. Redan 1884 voro 600 tunn-
land odlade. Tvenne angränsande moss-
jordar, Långholmen oeh Rogestorp, till-
köpte! och samma torrläggnings- och
odlingsarbete vidtogs även där.

Resultatet av denna odlaregärning
blev år för år allt mära märkbart. De
gråbruna, dystra mossarna bytte färg
och karaktär och gåvo rik avkastning
i form av vajande sädes- och höskör-
dar.

Det förvånade folket i orten fick
snart se foror om ett 20-tal parvagnar
från Mönarp, som forslade spannmål
och hö till järfrvägsstationen och kom
med gödningsämnen tillbaka. Ladu-
gårdsbesättningen ökades med flockar
av goda djur, så att den innefattade 250
vuxna nötkreatur,och 50 ungdjur jäm-
te 50 ä 60 hästar, förutom ett stort an-
tal smådjur. Sedermera ökades krea-
tursstammen yttermera, så att kornas
antal uppgick till omkr. 300.

Ladugård och övriga åbyggnader om-
byggdes av lektor B. och dessutom upp-
fördes rymliga lador ute på mossfälten
samt ett förstklassigt ost- och smör-
mejeri. Allt detta skedde med ameri-
kansk fart eller. under en tidrymd av
något tiotal år.

Sammanlagda arealen odlade mader
och mossar å Mönarp och de övriga till-
hörande gårdarna utgjorde omkr. 1,500
tunnland. För torrläggningen av mos-
sarna fordrades givetvis ett nät av di
ken och kanaler. Sammaniagda läng-
den av dessa uppgick till den respek-
tabla sträckan av mer än 200 kilometer
eller 20 mil. Det var sålunda ett be-
undransvärt och tillika kostsamt arbete
lektor B. utförde på Mönarp, ett arbete
som för alltid kommer att -pevara hans
minne i orten. ,

SÖNDAG
K|.5458em.
Barntillåten

KUN GöREt S E
David Stahre, Kinnarp, har härstädes

anhållit om tillstånd att med stationsort i
Kinneveds socken utöva beställningstrafik
för befordran med automobilen R 9800 av
högst 6 personer, föraren inberäknad, och
med släpvagnen R 289 av högst 520 kg.
resand€s handgods, vilken trafik tidigare
utövats av John Karlstedt i Kinnarp. An'
sökningshandlingarna hållas här tillgäng'
Iiga intill derr 2L september 1945; och åga
trafikföretag, som kunna beröras av deri
ifrågasatta trafiken, så ock.andra, vilka

I ärendet kan angå, att före angivna dag till
länsstyrelsen inkomma med skriftliga ytt'

, randen över ansökning:en.

I Mariestad å landskansliet den 7 septem-
I ber 1945.

LÄNSSTYRELSEN.

Direktionen för Frökinds häratls
polisdistrikt ?44-qg.

har vid sammanträde fastställt ut-
gifts- och inkomststaten för nästa år.
Utgiftssidan upptager Iön till polisman-
nen 3,200 kr., dyrtidstillägg 672 kr., be-
klädnadsbidrag 150 kr., kostnad för
tjänsterum 240 kr., semesterlön 1b0 kr,.,
pensionsavgifter 100 kr., telefon 100 kr.,
skrivmateriel och porto 100 kr., försäk-
ringsavgifter 20 kr., arvode till direk-
tion och revisorer 100 kr. samt till
oförutsedda behov 440:57 kr. Inkomst-
sidan upptager statsbidrag med 1,gä0
kr. samt utdebitering från Börstig med
630:92 kr., Brismene 477:86 kr., Kinne-
ved 2,022:26 kr. och Vårkumla Bb1:g3

SI, U TARP

LingoII
f; äf 

.*tlråTni. värmlands -' l{orrlands -

N\gERT SA,il$DfN,

$t[ppfiR !frll$$0t

inneveds

Tel. Kinnarp 113.

o.LoF' tr$r'&,ssoNr.
Tel. Kinnarp 106,

1: 1, 
!i;, $; I

ff$kirlerhstare

iå omedeibart anställning
Kinnarps Blöbelfabrlk

fo"Lut tlll ekoode

Skytteförening
har statspristävlan den 23 sept. För
rekrytklassen kl. 12, för klass I kl.
12,30, klass II kl. 13, och klass III, IV
kt. 14.

Söndagen den 30 kl. 8 em. tävling om
pokalen. )

De skyttar, som ej skjutit sina fria
skott, bör göra det den 16 kl. 13,30.

NYa medlemTr välkomnL"*"r""rr.

Flank tpsh bräilsr
av al, alm och ask köpes.

A.-8. Slutarps Möbelindustri
SLUTARP. Tel. 45,,,9!nnarp.

SöDRA SKARABORGSSEBTEN.

Stenstorp-Slutarp 4-0
Trädet-IFK Faiköping B 6-1
F ioby-IFK Tidaholm B 7-3
Skövde AIK B-Äsarp 6-3

Stenstorp 7 6 0 1 39-13 12
rloby 6 5 1 0 32-7277
SkövdeAIKB 6 3 2127-16 8
II'KTidaholmB 6 4 0 2 18-17 I
Trädet 621315-165
IFKFalköpingB 6 2 0 4 72-78 4
Ivlullsjö 617472-22 3
Åsarp 7 L 1515-33 3
Slutarp 6105 7-232

hopsålttfl[B ""0 honare

Ntq ,- 
'/ s

I(innarp tel. ??



Vartof ta landsf iskals-
d i s t r i k t: Brisr::rene, Kinneved och
Vårliumla bilda kommunalförbund med
brandkår i l{innarp.

Börstig ingår släckningsavtal med
Kölaby brandkår.

Karieby, Äsle, Mularp, Tiarp, Falkö-
pings östra landskommun och Luttra
biida irommunalförbund och ingår släck-
ningsavtal med Falköping.

S}öta ingår släcliningsavtal med Käl-
vene, Näs och Vartofta-Äsaka med
brandkår i Vartofta.

Kälvene, Näs oeh Vartofta-Äsaka bil-
da kommuna.lförbrind med brandkår i
\rartofta, ztlq-rt,

I

I 
nö, olaga byggnadsverksarnhot t?lq-tS'

I dömdes -err "trrercon från Slutarp till 20

; I 
da8sbiiter ä kr. 3.

Kåm nerp
Sior salt isterfet

rrfr,nrd,sjösfel
utan huvud inkommen

WiI'gots0ro$
Tel. 6.

S ;a Skaraborgsserien: zzloyq9.

Slutarp-Trädet 2-2.
På en av regnet hal och svårspelad plan r

delade ovanstående lag i söndags poängen,
efter det att Slutarp haft ledningen i halv-
tid med 2-0. Hemmalaget klarade sig
bäst i halkan och pressade hårt men gäs-
ternas gode målvakt gjorde bra räddningar.
Trädets mannar hade svårt att finna var-
ä,ndra med passningar, medan däremot
Slutarp genom sina snabba forwards kunde
skapa flera farliga situationer utan att
dock kttnna avsluta med målskott. SIut-
årps ledningsmål kom i 24:e min. genom
hy. Andersson. 2 0 ordnade gästernas
hb. tiil. Man instäIlde sig för hernmavinst
efter detta, men i andra halvlek var det
gästerna, som dominerade dock utan att
deras överlägsenhet trlev så markant som
Slutarps första halvlek. Två mål noterades
dock de sista 8 minuterna g'enom ch., som
gått upp i kedjan, samt vi. Emanuelsson.

T hrmnalaget giorde hakre försvaret en
!rr'. rir:rit: r..ih i hri::|echsl<rd"ian va' h"h
r:r:rj-!n Jlcn dliva.nde kraftcn. KeCjemännen
voro ganska jäilna, dock med ett extra
plus för vy. Ingerhage. Trädet tycktes
inte trivas med planen. ]Vlålvakten var
krr:a. IJtespelarna i försvaret voro överlag
jämngoda och i kedjan märktes vy. AInT6n.
Utmär'kt domare var E. Rytlberg, Skara.

Kinneved.
Frivillig vaccination

mot difteri av för'eträdesvis barn under
2 års ålder samt barn i folkskolans två
första klasser förrättas i Slutarps skola
måndagen den 8 oktober f,945 klockan
12.30 och i Rossbackens skola' samma

dag klockan 13,30.
IIäls or'ärtlsnämntlen'

del.

I samba,nd med ovanstående
kunder väIkomna.

7693

iVTEI}DELAI!DE.
Undertecknad får hårmed meddela att iag har överlåtit mitt person-

och lastbilsår,keri i Kinnarp till herr Rotne He'irter, och får jag hoppas att
ärade kunder skola visa honom s&mma förtroende, som kornmit mig til}

Högaktningsf ullt
D. STAHRE.

ffir jag häisa såviil gamla som nya

R. HETMER,
Kinnarp. tel. 80.

u lC,-q,S. Stonstorp-Slutarp r1-0.
Med 4-0 vann Stenstorp över Slutarp

efter en ganska tam match. Segern var
fullt rättvis och Slutarp kunde känna sig
ganska nöjd med resultatet, då Stenstorp
hade greppet om matchen från början till
slut.

Slutarp hade faktiskt bara en ordentlig
målchans i matchens slutskede, där dock
Stenstorpsmålvakten genom uppbjudande
av hela sin förmåga lyckades rädda det
hårda vinkelskottet.

Målfarlige Bystedt gjorde 3 mål men
blev ändå ganska vanlottad med bollar.
Högersidan fick det mesta och Dahl6n på
yttern slet och härjade berömvärt. F ör-
svaret i Stenstorpslaget hade en mycket
Iugn dag och endast glimtvis behövde det
visa prov på, vad det egeneligen går för.
Allan Svensson och Åke Johansson syntes
mest. Mv. Augustsson hade ej mycket att
göra men har blivit betydligt lugnare och
säkrare än tidigare.

Slutarps försvar slet väldeliga och kun-
de med tur och skicklighet awärja Stens-
torps många och ständigt återkommande
anfall. Målvakten var bäst i laget och
röjde god placeringsförmåga. Anfallsmän-
nen kunde inte uträtta så mycket och
måste öva bättre samspel, om de skola få
ut något av sina ansatser.

Vi notera i matchens 5:e min. 1-0 av
Bystedt och efter 15 min. 2-0 av samme
man.

I andra halvtids 1:a minut gjorde Hög-
man 3-0 och efter 40 min. avgjorde By-
stedt matchen genom att krångla in fjär-
de måIet.

Observer.

s{iI{T}aG
K1.5458em.
Barnförbj.

PAULETTE GODDARI)
II,.A,Y MILLAND

JOHN WAYNE

i $ft {it'dw i ffinna

I viEs,lm sgtrtr$ef;#äs
| *ro" firar färgfilmen kanskc sin hit-
I titts största seger.

I l,arje filmmeler latldad av spänning.

lc- ,8 *--'_--q.*@

SLI] T ARP

$tmr sseffisk fstsiEf,
inkomrnetr

Solnddnc

?
t

ffotbo-Ll
å Tångavallen, Slutarp

Söndagen den 23 sept. Kl. 13.15.

Trädets lF.-Slutarps IF.
Kl. 15.

Gvola;nd,a IF.- Slutarps IF. B

Kaffekort
utdelas och övr. ärenden gtföras:
i Börstig, kyrkskolan, torsdagen den 27

sept. kl. 8-10
i Slutarp, skolan, fredagen den 28 sept.

kl. 14-16
i Vårkumla, skolan, måndagen den 1

okt. kl. 74-],5
i Brismene, affären, torstlagen tlen 4

okt. kl. 11-13
i Kinnarp, på exp. dagarna kl. 9-12.

Medtag endast personkortet försett
meil innehavarens namnteckning. i

Avhämta kli och kraftfoderkupon-
gerna.

Frökintls Kristitlsnämntl.

SöDRA SKARABORGSSERIEN.

Äsarp-Mullsjö 3-3
rFK hidaholm B-Skövde ArK B 1-1
IFK F alköPing B-FlobY 0-3
Slutarp-Trädet 2-2

nr^r'.-761035-12 13

3iå"åtotp 7 6 013e-13 t2
år.o"o"Ärxe 7 3 3 1 22-77 I
I-IrKTidaholmB 7 4 L 219-18 9

rtåaut 7 22377-78 6

IFKFaIköPingB 7 2 0 5 72-21 4

nn,,rroi;i7\2475-254
Å;;;" 812518-36 4

sr"T"l" 7L 15 9-25 3

Kinneveds
SkYtteförening

har tävlan om skånkta Pris och Po-
kaler den 30 sePt. kl. 12.30.

Prisutdelning den 13 okt. i förenings
lokalen SiutarP.

StYrelsen.



Kontroktskon,ånt'

med Folköpings

kontrokts prösterq

hölls i tisdags på inbjudan av kyrko'
herde Kurt Larsson i Kinneved.

Nbrvarande jämte värden på stället
voro kontraktsprosten X'. Wetterholm,
Falköping, prosten emeritus P. A. An-
drree, Mösseberg, kYrkoherdarna H'
Grefberg, Börstig, E. Andersson, Gro-
landa, och F. Melin, Dala, komminist-
rarna F. Almegård, FalköPing, och E'
Cederbom, Torbjörntorp, samt pasto-

ratsadjunkterna L. Wetterholm, F alkö-
ping, H. Plith, Gudhem, och A. Nolber-
ger, Dala.

Sedan de närvarande jämte fruar in'
tagit kaffe i prästgården och efter ge-

rnensam psalmsång. samt bön av kon'
traktsprosten inledde kyrkoherde- Gref-
berg samtalet över dagens överlägg-
ningsämne "Kyrkan och folkrörelserna"'
På grund av ämnets omfattning behand-
lades endast de tre stora profana rö-
relserna, arbetarrörelsen, idrottsrörelsen
och nykterhetsrörelsen.

Såväl inledaren som övriga i det liv-
Iiga samtalet deltagande gjorde gällan-

de, att kyrkan måste intaga en positiv
och ej en negativ ställnilrg till sagda

rörelse, vara irenisk och ej polemisk
mot den, framhål]a det värdefulla, ide-

ella och demokratiska i dem, beredvil-
Iigt ställa sig till tjänst, där sådan be-

gärdes samt alltid ha ett fönster öppet
mot omvärlden och de olika samhälls-
förhållandena. Under allt detta hade
kyrkan att besinna sin egenart och tro-
get fullgöra sin väsentliga uppgift att
förkunna evangelium i fast tro på dettas
frälsande, förädlande och uppbyggande
krafter.

Efter en kort Paus, varunder de när-
varande bjödos på förfriskningar, be-

slutades på inbjudning av kyrkoherde
Andersson, att nästa års kontraktskon-
vent skulle håIlas i Grolanda den dag i
september, som inbjudaren och kon-
traktsprosten hade att bestämma. Till
predikant utsågs pastor H. Plith med
kyrkoherde Grefberg som ers. och till
inledare av ämnet "Kyrkan och de re-
ligiösa folkrörelserna" kyrkoherde P.
Melin med kyrkoherde Kurt Larsson
som ers,

Nästa års kontraktsungdomsdag skul-
Ie hållas i Dala sista s(indagen i augus-
ti och uppdrogs åt kontraktsprosten och
kyrkoherdarna lt(glin och Larsson att
uppgöra programlnet för ifrågavarande
ungdomsdag

Konventet beslutade, att söndagen
den 28 okt.. som vore s. k. kollektfri
söndag, kollekt skulle upptagas i kon-
traktets kyrkor till förmån för insam-
lingen "Till bröders hjälp" samt att på

En rysk elokumentärfilrn som

överträffar de tidigare visade

ST0'R ffI E N

från $8TEB

Vana ma$kin$nickare
erhålia omedelbart fasb anställning
vid

l.-8. $lutarps lllöbolindushlr $lularp.
TeI. 45 Kinnarp.

kollektfria sönd.agen under nästa års
förra hälft insamling skulle ske till för-
mån för missionsprofessuren och Rädda
Barnen.

Bidrag till den förra året bildade
kontraktskassan skulle lärinas på det
sätt, som varje pastorat funne lämpli-
gast, och översändas till kyrkoherde
Larsson, Kinneved.

Kyrkoherde Grefberg redogjorde för
syftet med Svenska pastoratens riksför-
bund och uttalade önskvärdheten av att
i pastoratens statförslag för nästa år
upptoges ett anslag av 10 kr. för varje
pastorat.

Förhan.dlingarna avslutades med bön
av kontraktsprosten, varefter kyrkoher-
de och fru Larsson bjödo samtliga på

middag och växlades under densamma
tal av värden, prosten Andree och kon-
traktsprosten Wetterholm.

Efter middagen hölls aftongudstjänst
i Kinneveds kyrtr.a kl. 18. Som inled-
ningspsalm sjöngs ps. 212:. L-2 och
kontraktsprosten höll predikan i anslut-
ning till Matt. 11 : 16-19 över ämnet:
"Tidens smak och tidens behov", varpå
sjöngs ps. 176: 5-6.

Gudstjänsten avslutades med altar-
tjänst, författad av kyrkoherde Melin,
ps. 445 sjöngs responsoriskt mellan li-
turg och församling och som slutpsalm
sjöngs 4252 6.

Efter återkomsten till prästgården,
dit även församlingarnas lärarepersonal
inbjudits, intogs t6sup6, varpå kyrko-
herde Larsson refererade det nyss håll-
na prästmötet i Göteborg, vari han del-
tagit,. och kyrkoherde och fru Melin un-
derhöllo med sång och musik.

Kontraktsprosten framförde gästernas
tack, en kort aftonbön med psalmsång
hölls och så bröto alla upp, tacksamma
för en synnerligen givande och lärorik
dag.

Kotnmitteracle,

Direktionen
förbuntl

för Fröhintls kristids'
t't14-L{f,

I Fastighetsförvärv i Kinneved. c'44-qe'
I

I På därom av AB Kinnarps Textilin-

ldustri gjorcl framställning har iänssty-
lrelsen i Mariestad förklarpt ett område
om 0.1598 hektar, avstyckat frän 3/4
mantal Flassla Västergården 21 i Kin-
neveds socken vara av sådan beskaffen-

lhet. att detsamma må förvärvas av bo-

llag, förening eller stiftälse. Samtidigt
I har länsstyrelsen godkänt bolagets för-
lvärv av området.
t --

Södra Skaraborgsserien.

har vid sammanträde uppgjort följan-
de inkomst- o. utgiftsstat för nästa är'

På inkomstsidan räknas med en behåll-

ning från innevarande år med 1,000 kr''
staisbidrag 1,300 kr., varjämte de till
förbundet anslutna kommunerna skola

bidraga genom utdebitering, Kinneved

med. 2,022:26 kr', Börstig med 630:92

kr., Brismene med 477:56 kr' och Vår-
kumla med 351 :83 kr. På utgiftssidan
upptages löner, arvoden och reseersätt-
trittgut till 5,200 kr., hyror och telefon
tgO kr., annonser och skrivmateriel 150

kr. och för oförutsedda behov 182:57 kr'

X'Ioby-Slutarp B-1.
De gamla "arvfienderna" F loby och Slut-

gp _spelade i söndags på Ekvallen i Floby.
En bedrövligare malch får man sällan sä.Är S. Skaraborgsserien så dålig, att F.loby
kan ligga i toppen? Slutarp hade sina bäs-
ta spelare i mv,, hi. och vy. tr loby hade in-
gen bra spelare, men Lundin och Olander
voro ibland till sin fördel.

De_rörligare gästerna togo ledningen ge-
nom hi., som påpassligt slog bollen i mål i
11:e min. Efter en halvtimmes spel kvitte-rade Klarkvist på en passning från hy.
Lennart Johansson gjorde så 2-1 efter en
hörna 6 min. senare, Man var inställd på
att gästerna skulle kvittera i andra halvlek.
då deras överlägsenhet var rätt markant,
men en minut före full tid ökade Klarkvist
till 3-1. tfto - ugd.

SöDRA SKARABORGSSERIEN.
Stenstorp-Trädet 2-1
Floby-Slutarp 3-1
Skövde AIK B-IF K tr'alköpinå B 2-g
Mullsjii- IFK Tidahotm B2-l-

Ftoby B 7 1 o g8-19
Stenstorp 87 0147-74
SkövdeAIKB 8 3 3 2 24-20
IF K 'llidaholm B
Trädet

441320-20
822418-20

15

I
I
6
6
6
+
3

IFKFalköpingB 8 3 0 5 15-28
Mullsjö
Åsarp
Slutarp

ffiPANS;
Föreningsiokalen, Slutarp lörd. d.
okt. kl. 20.

8224L7-26
812518-36
811610-28



Det spolierade staketet i Stenstorp.
Vid ett par föregående tingssammanträ-

dqn har behandlats ett åklagaremål mot en
chaufför i Kinneve, villlen på kvällen den
9 sistl. april på återväg frbn 'slakteriet i
Stenstorp med sin lastbil körde i diket in-
om samhället och därvid bröt ned en oort-
stolpe samt ett staket på en längd av S å.
10 meter. Då svar vid föresående sam-
manträde ej ville vidgå en del av det som
lades honom till last, hade åkL nu som
vittne inkallat en yngling som vid tillfället
åkt med svar. i bilen. r/ittnet var vtterst
fåordigt, men det kom doek urrder fdrhöret
fram, att svar. sökt köra förbi en fram-
förvarande lastbil då missödet inträffade.
De i bilen åkande hade dock ej märkt nå-
got förrän man kommit c:a b0 nleter fram-
åt, då vittnet tittat ut genom fönstfet och
mär]<t att cha lämmcn på ]astflakct sak-
nadcs. Då hade man baökat trrllcn tillbaka
för att hämta lämmen, som Iåg tvärs övervjlgen. Några skador på vare sig stotpc
eller staket hade dock ej vittnet- märtt.
Vittnet förklarade att varken han eller
svar. förtärt någon sprit den dagen. Åkl.
zinsåg att svar. bl. a. gjort sig skyldig till
vårdslös frailfart. Domen töO a SO dies-
böter å 1,50. vtfio-q{.

I tisdags hölls i nya folkskolan i Fal-
köping på länsstyrelsens föranstaltande
ett sammanträde för att diskutera möj-
Iigheten av samarbete mellan Falkö-
ping stad och kringliggande större orter
beträffande en av Falköping anställd
stadsarkitekt. I sammanträdet, vilket
hölls under ordförandeskap av landshöv.
ding Mannerfelt, deltogo vidare bl. a.
landssekreterare Sunnerholm, länsarki-
tekt Haasum, representanter för Falkö-
ping och Tidaholm samt för lSandhem,
Mullsjö, Kinneved, Vartofta, Vedum,
Stenstorp. tr'lobv.

Hr E va I d J o ha n s s o n, Kinneved,
framhöll, att byggnadsverksamheten i
Slutarp och Kinnarp de senaste åren in-
te varit så stor, men att allt tyder på, att
den kommer att bli livligare. Han hade
ingenting emot att sakkunnig anställdes,
men poängterade, att kostnadsfrågan gi-
ve'tvis kommer att spela stor roll vid
kommunernas ställningstagande. Själva
samhällena Slutarp och Kinnarp repre-
sentera endast en del av hela kommu-
nen, oeh det säger sig självt, att befolk-
ningen utanför inte gärna ville vara med
på att betala samhällenas byggnads-
hjälp. Ersättningsfrågan för arkitekt
borde därför lämpligen ordnas så, att
av den byggande uttagen ersättning för
arkitekthjälp täckte kostnaderna.

Hr Ragnar Johanson trod.de
inte, att det var lämpligt med vissa fast-
ställda dagar för en ev. arkitekt. Vis-
sa tider byggs det mycket, andra mindre.
Man har redan nu vidtalat arkitekt. och
detta arrangemang har fungerat bra,
varför han inte hade någonting emot att
ha det ordnat, somdet nu var.

Hr Evald Johansson påpekade,
att den nuvarande arkitekten endast är
tilfällig't anställd. Man måste se mot
framtiden och om det nu skulle bli ge-
mensam arkitekt för de föreslagna or-
terna, vore det bäst för Kinneved att
vara med. \ho-r*S. (oltl dv wlshA)

0densberU $o$radCI

i uhi I u u ln $lältslti utningBll,
slw-ns '

Tog sin andra inteckning i såväl Falköpings Tidnings
sköld som i 'W'erapokalen" 

- 
Alex. Bohmano Kinne'

vede ensam om högsta indiv. resultate 25 ttäff.
Individuellt segrade lV-klassaren Alex.

Bohman, Kinneved. Ilan var ensam om 25

träff, och i hälarna på honom 1åg den inte
alldeles o]<ände riksmästaren Einar G.

Carlsson från Odcnsberg, med 24 tr. Häl-
lestad tog hern 1:a pris i 1(1. ITI genom
Elias Johansson med 22 tr. oc}:' i kl. II seg-
rade Sven Andersson, Bjurum-Bjärka, med
20 tr. Jälabon Gunnar Johansson tog hem
f kl. med 15 tr. - fnsatsresultaten åter-
komma vi till i nästa nr'. (il,Ia." r*h'|zqgt}/

Folklanclskampenr trto-u.

KINNARPS Il'anordnar i morgon prov
till gånglandskampen. Start från kors-
vägen i Stutarp och från Hassla kL 10' Det-
ta är enda gången prov anordnas i Kinnarp
och Siutarp.

KÄTTILSTORPS IF anordnar riksmarsch
---- viiken lngår i tävlingen mot Norge - 

på
söndag.

ltid

FOTBOLI,
'a1'

Tångavallen, SlutarP
sönd. d. ? okt kl, 13.30.

Stenstorps IF - StufarPs IF

Skördefest
i /{xtonps missionshus sön'd. kl. 15.

Predikan av pastoi; C. Nilsson och
Waltcr Änden samt sångare fi"ån
Vånga,.

Kaffe serveras. Villkomna.
Koll.ekt.

SöDRA SKAAABORGSSERIEN.
Åsarp-Skövde AIK B 2-_4
IFK Tidaholm B-f'Ioby 5-5
IFK Falköping B-Trädet B-1
Slutarp- Stenstorp 2-6

Stenstorp 5s0147_76
jFloby 9 7 2 o 48_18
f SkövdeAIKB g 4 g 2 28-22
f IFKTidaholmB 9 4 2 B 25_25
f IFKFalköpingB 9 4 0 5 tB-24
f Trädet I 2 2 5 19-29
iMullsjö I 2 2 4 ]-7-26
fÅsarp 9 1 2 6 20-.40lslutarp 9 1 1 T 72-84

Vår honnör för Odensberg. Här väger
rationell träning och god laganda tungt.
Tidaholmarna kommo på andra plats om
skölden med 143 p" Några av deras bästa
mannar voro för dagen totalt ur slag, bl. a.
f. världsmästaren Gustaf Andersson, An-
ledningen? Ja, han kunde inte ge någon
förklaring. Han såg målen bra, hade nog
rätt avståud och tyckte sig skjuta väl sorr
vanligt, men ändock gick det inte. Så är
det med skytte ibland. Broddetorp hade
ett strongt lag och kom inte överraskande
på 3:e plats om skölden. Torbjörntorp
ryckte fram i täten denna gång och Mullsjö
höll sin jämna standard. Kinncvcd hade
kanske blivit tvåa om sköldcn, om det inte
klickat med dera.:S bäste man. Han kom
inte, varför laget fick räkna endast g inans
resultat - 12?, som motsvarade 5:e plats.

68-å,rige A. Bohman, Kinneued,, och uet.,
P. J. Linil,etsall, Gwdhem,ri

I

| "*vga"nilky'ttekrets' I

I 
höstfältskjutning, som i år anordnas av 

I

I Kinneved-Brismene och Döve-Börstig, går I

I den 21 ds. ltÅo - qs - 
i

I rryckretsnisse viile i f. numret rra atex. I

I Bohman. Kinneved, litet äldre, än vad han i

I 
i verkligheten är. 'Det var Lindevalf, Gud- |

li- 'T'"uTj;- -r I

16
16
11
10
8
6
6
4
3



Kinneved.
ORD. GÄLLSTÄNINIA

med I(inneveds Pastorat
Rossbackens skola mänd. d.
1945 kl 3 em.

I{vrkostämma efteråt.

hålles
fb okt.

Ordf.

FREDAG
I(l. 8 em.

Barptiltåten

Ges ånyo på gruntl av rnaskinskaala.

THOR MODEEN
MAFIANNE I,ÖFGR,EN

.IOHN BOTVID
BRIilTA, BRIINIUS

SIGGE FUR$T

PETTERS$OII| N BENNELS

ll|YA AFFAAER
Ett nytt svenskt lustspel fullt till
brädden av lustiga poänger.

ltfto -qt-
Södra Skaraborgrserien.

Slutarp-Stenstorp 24.
Slutarp fick trots favör av hemmaplan

vidkännas ett kraftigt nederlag mot Stens-
torp i söndags. Hemmalaget var dock inte
så underlägset i spel, som måIsiffrorna ut-
visar. Tvärtom var det Slutarp, som hade
det bästa och mesta spelet. Stenstorp visa-
de inga märkvärdigheter ute på planen,
men deras skottpigga forwards avslutade
ruscherna på rätt sätt. F örsta målet blev
Slutarps genom cf. Innan halvlekens slut
hade dock Stenstorp skaffat sig ledningen
med 4-1.

I andra halvlek lyckades hemmalagets
forwards trots flera tillfällen ej åstadkom-
ma något måI, men hh. gjorde stäIlningen
till 2-4. Gästerna hade sin starkaste pe-
riod mot slutet av matchen.

Gåsterna förfogade över ett bra backpar
och i övrigt framträdde de kråda yttrarna
samt hi. Deras omskrivne cf. hölls bra i
schack av hemmalagets ch., som tillsam-
mans med måIvakt och vänsterhalv gjorde
de bästa insatserna.

Stenstorps måI gjordes av hy. 1, hi. 2,
cf. 7, vy. 2, Bra domare var S. Malm,
Vegby.

SÖNDAG
Kl. 5,45-8 ern,

Bamtillåteu
NII,S KIIILBER,G
EMIL F.}ÄLLSTR,öM
RUT HOLM
BTiITTA BR,UNIUS

Fiw Ja,uoss$ru

$*aw ,Söcner
Applåtlema och de spontana gläilje-
yttringarna antog nii"stan sydländ-
ska proportioner.

kalkmnmr och kasitmer

uppköpes till högst. dagspris måndagar,
tisdagar, onsdagar.

Sand6ns. Tel. I(innarp 113.

Byggnadstiltstånil iUro-{l'
har av arbetsmarknadskommissonen

beviljats Salomon Gustafsson i Kinnarp
för att bygga bostadshus på Hassla
Västergården i Kinneveds socken.

SÖN.BAG
I(1. 5,45-8 ein
Barntillåten.

THOR MODEEN
MAiiIANNE I,öFGR,TN

JOFIN BOTVID
BR,ITTA BRUNIUS

SIGGE F'UfiST

SLUTARP"

[|tins, tuppnr, #ässo affik$r,

AFFåftER

ställen:
torsd. d. 18

Slu,tuip t

Höns, tuPParo gäss;
, arkor. kalkoner och kaniner
l"ool.tio". till högsta dagspriser tnfind'
ItiÄä. o'ct't onsdagar. Erik Samuels-
Ison. Tei. 119 KiunarP.

Kungorelse.
Rune Heimner i Kinnarp har härstädes

anhållit om tillstånd dels att med stations-
ort i Kinnarp, Kinneveds socken, utöva be-

ställningstra?ik för godsbefordran med au-
tomobilön R 6160, lämplig för en last av
högst 3590 kg', dets ock att hädanefter få
utöIva den beitällningstrafik för personbe-
fordran mecl stationsort å ovannämnda
olats. som tidigare utövats av John Karl-

"toOt 
i Kinnarp, med automobilen R 9800'

lämplig för beiordran av 6 personer, föra-
renlnberäknad, och med släpvagnen R 289'
lämplig för befordran av högst 520,-kg' re-
sandeJtrandgods. Ansökningshandlingarna
hållas här tillgängliga intill den 6 novem-
ber 1945; och äga trafikfördtag, som kun-
na beröras av den ifrågasatta trafiken, så

ock andra, vilka ärendet kan angå; att före
angivna dag till länsstyrelsen inkomma
meä skriftliga yttranden över ansökningen'

okt.

okt.

okt.

kl.

kl.

kt.

Åsarp
Slutarp

10 32.9 32

0 52-19 18
L 47-76 76
2 32-24 13
4 27-29 a0
5 20-23 8
4 22-27 8
6 19-33 8
7 27-45 4
8 12-35 3

10 12
10 11

Kinneved och Vårkumla: Höstvete 2,b,
höstråg 2, vårvete 2,5, korn 3, havre 2,b,
i de flesta fall avslutad under tämligen
g:ynnsam väderlek. Brist på arbetskraft
blandsäd 2,5, potatis 2,5, foderrotfrukter 3,
hö från odlad jord 3 och från naturlig
äng 3.

Rågen delvis grodd på grund av regn,
På den kallare och dåIigt avdikade jorden
har skörden blivit sämie, särskilt på en
del av mossjorden, där man inte på grund
av brist på arbetskraft hann med att
bårga skörden under den kortvariga, vack-
ra väderleken, blev densamma skadad av
regn. De tidigare potatissorterna ha delvis
ruttnat och givit dålig skörd, men de se-
nare sorterna synas ha blivit relativt bra
och lämnat god skörd. Betet har försäm-
rats på grund av de senaste veckornas kal-
la väderlek. Höstsådden försenad på en del
ställen på grund av regn. Den har knap-
past kommit upn ännu tt(@-"rs

!ödra Skaraborgsserien"

Trätlet-Slutarp 1-0.
En straffspark i 88:e min. avgjorde mat-

chen mellan ns,br. lag till Trädets fördel.
Dessförinnan hade man fått åse en spän-
nande kamp mellan två jämna lag. Slutarp
spelade bra ute på planen, men framför
mål kom man till korta. Hemmalagets
spel gick mera direkt på mål, varigenom
farliga chanser skapades men gästernas
målvakt gjorde flera bra räddningar. I för-
sta halvlek var spelet ganska jämnt förde-
lat. Andra halvlek inleddes starkt av Trä-
det, men efterhand blev det jämnt spel och
båda lagen satte upp farten ytterligare för
att fä ett avgörande till stånd. Två rnin-
före full tid kom den förut omnämnda
straffen, som lades in av vy. Alm6n.

I Slutarps lag voro mv., ch., hh. och vi.
bäst. Hemmalagets kedja lyckades inte
helt med samspelet men gjorde ingen dålig
rnatch. tr'örsvaret var bra som vanligt.

Domare var Evald Johansson, Tidan, vil-
ken var bestämd i sina domslut.

ulo
-r{5.

Pf;TTHffi$$$ffi E 8f;N&EL$

NYÅ
Ett nytt svenskt lustspel fullt tilt
brä&len av lustiga 1loänger.

Mqriestad å landskansliet den 5 oktober
1945.

LÄNSSTYBELSEN"

Inktipskort K 7
utdelas på följande
Brisrnene, affären,

11-13,
Vårkurnla, skolan, fred. d. 19

74-75,
Slutarp, skolan, månd. d. 22

14-16.
Börstig, kyrkskolan, torsd. d. 25 okt. kl.

8-10 (övriga torsdagar kl. 8,30-
9,30),

I(innarp, på exp. dagarna kl. 9-12.
Areal- o. svinräkn.-bianketterna mot-

tagas.

Frökintls Kristitlsnämntl.

SöDRA SKARABORGSSERIEN.
Trädet-Slutarp 1-0
FIoby-IFK Falköping B 9-1
Skövde AIK B-IF K Tidaholm B 4-2
Mullsjö-Äsarp 5-1

F loby 10 82
Stenstorp I 8 0
Skövde AIK B 10 5 3
IFK Tidaholm B 10 4 2
Trädet
Mulisjö
IFI( Falköping B 10 4 0
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SKYTTE

Kretsf ältskj utningen.
zsf6-45.

Alex. Bohman, Kinnevetl, åter tlagens
bäste skytt. - Men Einar G..Carlsson,

Odensberg, tog gultlet.

I strålande vackert höstväder gick Fal-
bygdens X'äItskyttekrets' fäItskjutning i
söndags. 238 skyttar hade mött upp vid
Axtorps Gård, Vårkumla, där man väIvil-
ligt upplåtit hus och hem och mark till ar-
rangörerna. Banan var trevlig och medel-
svår med följande mål: 1i6-fig. 

- 
165 m.

'a/z-fig. 
- 390 m., 1i8-fig. - 

]45 m., 1i3-fig.

- 29O m. och hund i front - 195 m.
(knäst.). Patrullvägen från näst sista må-
tet borde dock haft annan läggning. Nu
blev det irriterande närgånget av rikoschet-
ter.

Intresset denna gång knöt sig främst till
avgörandet, vem som skulle bli resp. guld-,
silver- och bronsmedaljör. Det var åtskil-
Iiga som hade segerchanser och spänningen
var stor. Ett slag såg det ut som om fII:e-
klassaren Sven Claesson, Bjurum-Bjärka,
skulle bli segerherren. Hans träffantal var
för dagen 22 och med vårskjutningens re-
sultat, 25 tr., låg han nu på 47. Men så
kom Einar G. Carlssons, Odensberg, patrull-
kort in och där stod 25 tr. Exakt samma
som i våras. Saken var klar. Mästaren i
skolskjutning får hänga även guldmedaljen
i fältskytte på sig och Claeison får nöja
sig med silvret. - 

O. Tid6n, Sörby, som ef-
ter vårskjutningen 1åg fr'ämst rned 27 tr.,
hade i dag endast 19, NiIs Alfredsson,
Odensberg, 23 tr. och Ivar Jonsson, X'aIkö-
ping, 22. G. Mann, Sörby, ryckte frarn i
främsta ledet med sina 21 tr., och då det
visade sig, att dessa 4 sistnämnda låg på
samma slutsiffra * 46 tr. - måste sär-
skjutning äga rum för bronsmedaljen.
Jonsson avstod på grund av tidsbrist och av
de kvarvarande blev det Alfredsson, som
tog hem andra medaljen för dagen åt
Oclensberg.

AIex. Bohman, Kinneved, som tydiigen är
i sitt livs form, gjorde om bravaden att stå
för dagens bästa resultat,2T tr. Synd en-
dast, att han inte var med i våras - det
var ögonbesvär som hindrade. Ännars ha-
de kanske Einar G. fått nöja sig med den
ena guldmedaljen i år.

I tävlan för 3-mannagrupper segrade
Grolanda med 67 tr. Sörby kom på andra
plats med 63 och Sandhem blev trea med
60. - 5-mannagruppens segrande lag hette
I{inneved med 1l-1 tr. Odensberg blev tvåa
med 106, men tog pokalen i-år genom det
sammanlagda resultatet 217 tr. Tvåa tig-
ger Falkköping med 1"91, sedan följa resp.
Kinneved 187, Mullsjö 184 och Bjurum-
Bjårka t78 tr.

Pris- och medaljutdelning
Skytteträffen den 11 nov.

Prislista:
Guldmedålj: Einar G. Carlsson, Odens-

berg, 50 tr. (sammanl.).
Silvermedalj: S. Claesson, Bjurum-Bjärka

47 tr. (sammanl.).
Bronsmedalj: N. Alfredsson, Odensberg,

46 tr. (sammanl.).
Vet.-kl.:1) Paul Jonsson, Sandhem, 19 tr.

A. Abrahamsson, Sörby, 1,7, Mårt. Gustavs-
son, tr'alköping, 14.

IV o. V kl.: t) A., Bohman, Kinneved, 27
tr., Einar G. Carsson, Odensberg, 25, Axel
Gustavsson, Karleby, 25, M. Augustsson,
Grolanda, 25, E. Bergkkvist, Falköping, 23,
N. Alfredsson, Odensberg, 23, O. F loberg,
Sörby, 23, Ivar Jonsson, ,Falköping, 22,
Bernh. Andersson, Odensberg, 22, Bernh.
Johansson, Vartofta. 22, B. Thur6n, Gud-
hem, 22, H. Alfredsson, Grolanda, 22, frrlk
S. Johansson, Åsle, 22, Johan Larsson,
Sandhem, 21, Johan Johansson, Odensberg,
27, VaId. Johansson, Kinneved, 20, K.
Bloom, l'alköping, 19, O. Tid6n, Sörby, 19,
R. Linnarsson, Odensberg, 19, G. Oscars-
son, Vartofta, 19, Ragnar Andersson, Kar-
leby, 19.

III kl.: 1) Gustaf Johansson, Kinneved,
24 tr., W. Stenstr'öm, Mullsjö, 24, Bertil
Johansson, Mullsjö, 22, KarI Johansson,
Vartofta, 22, E. Claesson, Bjurum-Bjärka,
22, J. Lundqvist, Habo, 22, S. Claesson,
Bjurum-Bjärka, 22, Gunnar Gustafsson,
Torbjörntorp,2l, G. Mann, Sörby, 21, Sven
Ändersson, Odensberg, 21, Sven Gustafs-
son, Grolanda, 20, H. Trygg, Kinneved, 20,
Bertil Gustafsson, Grolanda, 20, K. Lind6n,
Sandhem, 20, G. tr'redriksson, Odenstrerg,
20, C. J. Bogren, Falköping, 20, B. Engdal,
Kinneved, 20, f,'olke Johansson, Bjurum-
Bjärka, 19, Olle Andersson, rVa,1[qf1s, 19,
P. Josefsson, Torbjörntorp, 19.

II kl,.: 1) Bertil Johansson. Gudhem. 23
tr., Gunnar Johansson, Mullsjö, 21, Olof
Johansson, Utvängstorp, 2O, KurL Johans-
son, Vartofta, 20, Egon Johansson, Kinne-
ved, 19, Gunnar Gustafsson, Utvängstorp,
18, Gösta Nilsson, Falköping, 18, I. Sjöstedt,
V. Kleva, 18, Olof Andersson, Kinneved, 17,
Erik Svensson, V. Iileva, 17, Birger Johans-
son, X'alköping, 17, B. Krans, Bjurum-Bjär-
ka,77, Bror Larsson, Odensberg, 17, R. FIo-
berg, Sörby, 16, Filip Johansson, Utvängs-
torp, 16, R. Ahlin, Bjurum-Bjärka, 16, Ha-
rald Larsson, Döve-Börstig, 15, G. Karl-
stedt, Kinneved, 15; G. Djärv, Habo, 15, Erik
Gustafsson, Utvängstorp, 15.

SONDAG
KI.5,45-8 em.

Barntillåten

F loby
Stenstorp
Skövde AIK B 10
IFK Tidah. B 11

83056-23 19
90151-18 18
53232-24 13
52429-3072
32622-27 832523_25 840 619_33 8
J_2 816_39 4
L27 27-45 4

Trädet
Mullsjö
IFK Falk. B
Slutarp
Åsarp

L7
10
10
11
10

I kl.: L) Bertil LarssonJorbjörntorp, 16
tr., Thorstensson, Döve-Börstig, 15, Sven I

Johansson, Torbjörntorp, 13, A. Bergsten, I

Utvängstorp, 72, K. E. Karlsson, Skörstorp, I12, Gunnar Johansson, Jäla, 72, Th. Gus- |

tavsson, tr'alköping, 11, L. Lundberg, Habo, 
I

11, Lennart Pettersson, Falköping, 11, H, I
Billman, Bjurum-Bjärka, 11 tr. I

Ett E$filrst filäider
pphittat i I{innarp, Äterfås mot
ebkrivning o. a,nnonsldostna,d. Tel,. 80.

I

I

Itr
lbt-

ffiffitrffiffi [,*"
å TÅNGAvALLEN stutarp

10813

sönd. d. 21 okt. 13.45 SH,UTÅffiF.

KALK

MARGIJERITE VIBY
IITäIIV GöTEARNBRINGUUtt I nunn rralvÄ.fisoN

TAfl fiHAt{$ffi
"Man får ge sig på nåd och onåd för
Marguerite Vibys glittrande humör,
och hon får här mer än tidigare i
svenska filmer spela upp på hela
sitt stora register: hon dansar och
sjunger, ler dch gråter på samma
publikknipande sätt."

örebro Dagblad.

En ,$Hä S-S-u$ww
i tredje året, reakrionsfri och starn_
bol<sberättigad, tiil salu.
Linriat' Aritlerssdii, Na,glarp, Kin_
narp. TeI. 33.

SöDRA SKÄ,RABORGSSERIEN.
Trädet-Stenstorp 2-4
IFK Tidaholm B-Mullsjö 2-1
Slutar-p-Ftoby 4-4

11
10

Slutarps mission$hus.

7tfio -,tf.

Söntlagsskolans skörtlehögtitl söndag
kl. 15. Medv. Th. Stenström, Arv. An-
dersson och söndagsskolbarnen.

Kaffe serveras. Kollekt.
Alla välkomna.

iltiiilililililiiililil1 $ANS il1ilil1il1ililflililil1

anordnas i Föreni,ngsloltal,en Slutarp
lördagcn r.Jcn 27 okt. kI. 20.

Kom,mitteratle.

.,laktförbud
All jakt å gårdarna F röje samt Leds-

bpcken i Kinneveds socken år vid laga
ansvar förbjuden.

Jakträttsinnehavaren,

(i såckar) inkommet. -

SANDENS

sker vid FL$BV ! F" -_ St[B[eRp$ I F.



Ei nöduändigt med

större kommuner.

måndags, har Dagens Nyheter frågat 
!

några riksdagsledamöter om vad de an- j

se om det nya förslaget till kommun- 
|

indelning. 
i

Säger riksdagsman Ilallagåril.
zffio-qS'

Inför höstriksdagen, som började i

- Skälen för en sammanslagning av
de minsta kommunerna är mindre nu än
förr, och i Västergötland, där vi har så
många småkommuner, är man ganska
tveksam, säger lantbrukaren Gustav
Hallagård i Slutarp. Ä andra si-
dan går väl det nu framlagda förslaget
inte fullt så långt som man tidigare ve-
Iat. Men om vi nu får obligatorisk sjuk-
försäkring och olycksfallsförsäkring,r
bättre folkpensioner och det ena med det 

1

andra, blir ju fattigvården biliigare, och
då tycker man att det ej är så nödvän-
digt att slå ihop kommunerna. Påstå-
endet att sammanslagningen behöves
för att det annars inte går att få kom-
petent folk till de kommunala uppdra-
gen, håller inte längre streck, ungdomen
på landsbygden har blivit mer och mer
skolad genom studiecirklar och annat.

Folk här nere tycker alltså, att för- i

slaget är lite onödigt, men man får väl i

finna sig i det, säger man. Administra-
tivt blir det väl något lättare, fast som-
liga tror att det blir dyrare. Emeller-
tid behöver ju kommunerna inte anstäl-
la kommunaldirektörer och sådana per-
soner, om de inte vill. Och en tröst är
att pastoraten i stort sett behållas som
förut.

lÄlo- t4f,' Slutarp-Floby 4-.4.
-"r:iieledarna fingo endast en poäng med

her..r .;id sitt besök i Slutarp i söndags och
detta tack vare två straffar, vilka båda re-
sulterade i mål. Genom Hallagårds re-
entr6 i hemmalaget fick kedjan lite mera
tyngd i anfallen och satte Flobys inte allt-
för märkvärdiga försvar i arbete. Floby
tog lednin.qen efter 10 min. spel g'enom hi.
Utjämningen kom i 22 min. Målskytt var
cf. Siutarp spelade nu ganska bra och i
synnerhet v.-vingen skapade farliga situa-
tioner och vi. kunde också ge sitt lag led-
ningen. Gläd.jen blev dock inte långvarig,
ty Floby gick omedelbart ner i anfall. var-
vid hy gjorde 2-2. Några min. senare till-
dömdes Floby en straff för hands och den-
na ]ådes hårt i rnål av cf. Andera halvlek
inleddes mcd mål av Slutarps cf.: 3-8. I
19:de min. fick Slutarp åtcr mål. Hh. sva-
rade för detta efter klungspel. Tre min.
senare fick Flobv straff två och även den-
na lades säkert i mål av cf. Det oav-
gjorrla resultatet var en rättvis värdemä-
tåre av matchen. r

Floby had.e sina bästa män i ch., vb. och
innertrion i kedian.

Slutarps målvakt gjorde ånyo en bra
match och detta gäller förövrigt om samt-liga försvarsspelare. I kedjan var nog
vänstersidan ett strå vassare än sina kam--
taLer.

Bra dornare Tore Jonsson, Tidaholm.

n
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Kinnevecls shytteförening
har i Slutarps föreningslokal haft sin årli-
ga ntdelniirg av under 1945 erövra"de priser.
Ordförande herr John Karlstedt förrättade
prisutdelningen enliga föIjande:

Statspris. IV klass: 1) A. Boman, 75
3) V. Jo-p., pohal; 2) G. Gustafsson 65;

hansson 60.

I III klass: 1) B. Engdal 64 p., pokal; 2)
G. Johansson 60; 3) H. Trygg 55.

II klass: 1) Egon .fohansson 77 p., po-
]kal; 2) R. Fredriksson 70; 3) H. Arvids-
tson 68; 4) H. Johansson 67; 4) K. Asp 66.

I klass: 1) E. Andersson 62 p., pokal;
2) R. Gran 53.

Rekrytklassen: 1) S. Johansson 98 p.,
pokal; 2) Å. Torstensson 95.

Vilske-Frökinds pokal. Uttagningstäv-
Ian, 1:a omg.: 1) A. Boman 77 p.; 2) G.
custåfsson 65; 3) H. Trygg 65; 4) G. Jo-
hansson 62.

Andra omg.: 1) A. Boman 69 p.; 2) H.
Trygg 69; 3) J. Karlstedt 68; 4) E. Jo-
hansson 66; 5) G. Gustafsson 66 p.

Högsta sammanlagda av båda omg. ble-
vo: 1) A. Boman 140 p.; 2) H. Trygg 184;
3) G. Gustafsson 131.

Blankettförlagets pris 1938: 1) G. Gus-
tafsson 50 p., erövrade denna för altid; 2)
S. Johansson 49; 3) A. Boman 48t 4) G.
Johansson 48.

Blankettförlagets pris 1941: 1) Å. Tor-
stensson 50 p.; 2) H. Arvidson 49; B) E.
Gustafsson 48.

Vanclringspoka,len av 1901: 1) J. Karl-
stedt 83 p. pokalen; 2) H. Arvidsson 80: 3)
G. Johansson 72.

Miirks hederspris: 1) B. Engdal b0 pr.;
2) R. Fredriksson 49; 3) G. Johansson 49;
4) L. Hermansson 48; 5) G. Gustafsson 4g.

IJrrnal<are Algot Karlssons herlerspris:
1) H. Trygg 48 p.; 2) John Kartstedt 48;
3) R. Frpdriksson 48; 4) S. Johansson 46.
5) G. Johansson 46.

Stockholrns-Tidningens pris (sabel): 1)
J. Karlstedt 47 p., sabet för alltid erövrad;
2) .V. Johansson 46; 3) G. Johansson 4b.

Skidskyttepokalen: 1) Å. Torstensson
46 p., pokalen för alltid; 2) E. Johansson
!6; 3) I. Trygg 45; 4) H. Trygg 4b; 6) E.
Kjell6n 45.

Normas hederspris: 1) G. Johansson 4Z
p., pokalen för alltid; 2) A. Boman 42: B)
L. Ifermansson 40; 4) J. Karlstedt 40.

Valdemar Johanssons och Gustav Jo-
hånssons vandringspris vid tävlingars hög-
sta poäng erövrades av A. Boman för biO
poäng.

Julius Karlssons och urmakare .Algot
Karlssons skänllta vandringspris erövrades
för året av E. Johansson för g2 poäng.

Eclvin Erikssons hetlerspris: 1) H. Arvids-
son 48 p.; 2) G. Johansson 44 p.

Mästersl<apspokalen. 1;sta omg.: 1) A.
Boman 98 p.; 2) V. Johansson 91: A) G.
Larsson 90; 4) R. tr'redriksson gg: b) H.
Ärvidsson 87.

- 2:dra omg.: 1) H. Trygg 46 p.; 2) c.
Larsson 45; 3) H. Ar.ridsson 44; 4) A. Bo-
man 43. A. Bornari blev segrare med
san:manlagda 141 poäng.

Darnernas skänkta pris: 1) H. Trygg
47 p.; 2) G. Johansson 46; 3) E. Johåns--
son 45; 4) S. Johansson 44; b) A. Boman

Efter prisutdelningen utbringades ett Ie_
ve för A. Boman för hans storslagna pre-
:i1!:" att vid fättsl<jutningen i Falköping
bli första skytt bland b00 deltagare. öar*_
ter vid samkväm med dans för skyttarna
med damer.

Sinnessjukvårtl förr och nu l0.A1-d5r

var ämnet för ett radioföredrag av
generaldirelctör Axel Höjer i torsdags
kväll. Tal. redogjorde dänvid i korthet
för sinnessjukvården.på hospitalen från
gamla tiden till nu. Han erinrade bl- a.
om hur på de äldsta sjukhusen, de s. k.
helgeandshusen, sammanfördes fattiga
och orkeslösa, som ej kunde försörja
sig, spetälska, syfilissjuka samt sinnes-
rubbade. De sinnessjuka ansågos förr
i tiden inte stort bättre än osjäliga djur,
men efter hand utkommo förordningar
i avsikt att förbättra och humanisåra
sinnessjukvården, ända tills man nått
vår ticis förbättrade förhåltanden på om_
rådet, viika dock ännu Lämna en åel öv_
rigt att önska.

Många sinnessjuka här i våra trak-ter fingo fordom sköta sig själva, på
grund av att det var så svårt att få in
dem på hospital. Det fanns visserligen
ända sedan medelticien ett sådant i Ska_
ra, vilket nedlades 1832, men där kunde
inte beredas plats för alla, ty det om_
råde det skulle betjäna var vidsträckt.
De gamla sockenstämmoprotokollen läm_
na stundom dystra bilder från de sin_
lnessjukas värld. Vid en prostvisitatiol
i Kinneve år 1T86 angavs av herr kyr_
koherden 

- heter det - att en elänäig
,och svårmodig kvinna finles i församl
lingen, som inte kan sköta sig sjähr,
sarnt att socknens invånare, sedan hö-
bärgningen begyntes, icke med den en-
häliighet som sig bör, hålla vakt om
henne. Varöver slutacles med sochne-
rnännens samtycke att, medan andstiden
påslar leja kyrkoväktaren Andcrs pcrs-
son att vara hos henne, och uilovades
att de till honom ville göra samman-
skott av en styver på maflaget och där-
jämte lämna något till brödföda.

Orn en annan stackars sinnessiuk
kvinna heter det i ett protokoll från 

"Ul-

lervad är 7777, att emedan pigan Cata-
rina i övergården nu blivit så ursinnig,
att hon slår sönder fönster m. m., och
är svår att akta och sköta, så fann man
ingen annan utr'äg, än att skaffa in hen-
ne i fattigstugan och stå tränne rned enjärnlänk fast yid väggen. Mat skulle
skickas till henne en dag av varje hel-
gård, tills man framdeles kunde tråiffa
någon anstalt för hennel{g$grjnrn€. 

-

Tusenkonstnären

eorge Neij
gästar BIO-LOKALDN, SANDHDM,
Lördagen den 10 nov. kl. 8,15 em.

ORDENSTIUSET, I{INNARP,
söndagen den 11 nov. kl. 8 em.

med sin Magiska Revy.
Förbluffande experiment med männi.
skor och djur. Dessutom balans-

akrobatik sarnt fakirnummer.
Ett verkligt tvåtimmarsprogram sorl

ingen bör försumma.
Se affischerna.
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HUMPHIiEY BOGARDT F I
BRU.E BENNET 

)Ohgfq

SöNDAG kl. 5,45-8 em. Barnförbj. f'ernplct 1.993 Vinterny av NTO
höll i onsdags startmöte för vinter-

säsongen. Verksamheten har en tid le-
ga'u nere medan föreningslokalen repare-
rats efter branden i väras.

Ett femtiotal medlemmar besökte mö-
tet, i vilket ordens nye instruktör An-
ders Elfström, Mölnlycke deitog. Illf-
strörn iämnade en redogörelse för NTO:s
jubileums:aarsch. NTO bildade tg22 ge-
noln samrnanslagning av NGTO och TO,
oclr fyiler således tjugofem är 7947.
ldedlemsantalet var vid. sammanslagnin-
gen över 40,000,.men har nu sjunkit till
32,000. Meningen är nu att man skall
göra ett krafttag för att få medlems-
kurvan att åter stiga. Målet är att nå
de 40,000 till midsommar 7Q47, då ju-
bil6et firas i örebro. Varje distrikt har
fått en kvot att uppnå och likaså varje
Iokalförening. Även är det sörjt för, att
man kan granska, vad varje medlem har
gjort för sin förening under de kom-
mande två åren, detta genom en syn-
nerligen sinnrik apparat, som kallas ju-
bileumsbarometern.

Efter föredraget föijde kaffe, sång av
en damtrio och musik till piano och fiol.
Titrl sist lektes foiklekar. ( lf -v;- .

STO,
Lrfz ä,t, fux, till salu.

fel," Ki,nnaty 101.

Vid behov ay hovsLagare,
trder till undertecknad.

Vördsamt OlIe Andersson,
I(innehall, Kinnarp.

ffirr l.amthruk e.
våind

ar

En grantlios film. En film man inte
glömmer. Se den! UPplev den!

-hn. - Arb.

ötr$K&$ KöPA

MmnffisrUffitE$
önskas köpa.

J. A. Nilssour SlutarP'
Tel. 106 Kinnarp.

I

I

2 $1, $öntntgr$kor
stadigvarande arbete, Aven

emottagas. Rum finns att

SÖN,DAG
Kl.5,45-8 em.

Barnförbj.erh.
ovana
hyra.

Slutarps Syfabrtk.
A, W. Ahl,quist.

SöDRA SKABABORGSSERIEN.
II'K tr'alköping B-Skövde AIK B 1-1

EIR,GIT TENGR,OTH,
SVEN MAGNUSON,
BULLEN EERGLUND

I

$kogen är vår
arvede!
En fräsande tlramatisk skildring om

svensk ungdom i svensk na,tur.

"'f,ITä', :k"!,!:;;11;** *, u,*-l I Borttappat.
upptaga gymnastikverr.""*tr"iå", åÄ Nio- I I En plånbok innehåIlande en större
lokalen åter blivit färdig. Gymnastiken I lpenningsumma förlorades den 3 nov.
kommer att tedas av fotkskou,äI1T.T:^{l-l lRattsinnige upphittaren torde med_
sersson och G. Frisk på tisdagar och freda- 

| lo"ru sig ler iäl rg, rinnarp. rritiä_
fiar:

t'tlti .'lirT

ffinKffigffiFe
Vi reparera och regummera däck av alla dimensioner. Vi sälja däck av le-

dande märken, batterier och snökedjor. Ällt till lägsta pris.

,;Herrliunga Gnlmrniverkstad
Filial: SLLITÄRP. Tel. Kinnarp 131.

med
ber
Tel.

t?i,f,.
EN KYHG,T ""}

kalvningsticl i lnitien av decem-
till salu hos Gi,lbert l{arlgren.
Kinnarp 20. 9520F loby

Stenstorp
11 83056-23
1090151-18

19
18
t4
12

9
8

4
4

SkövdeAIKB 11 5 4 2 33-25
IFKTidaholmB 11 5 2 4 29-30
IFK Falköping B 1L 4 1, 6 20-34
Trädet
Mullsjö
Sluta,rp
Åsarp

11 32622-27
1032523-29
11 12 816.-,39
10L2727-45

Kinneved.
Blanketter för mantalsuppgift, folkräk

ningsuppglft samt bostarlsräknings.
uppgift

finnes för Kinneveds kommun till av-
hämtning hos nedanstående ledamöter i
gransl<ningsnämnden:

För Axtorps rote hos Nils Ax, Halls-
äng, för Svenstorps rote hos Evald Jo-
hanssgn, Alarp, för Lagerstorps och
Kinneveds rotar hos Erik Gustafsson,
Hassla, för Hudeneds och tr'astorps ro-
tar hos Gunnar Eriksson, Hallagården,
för Slutarps rote hos'Ragnar Johanson
och fvar Gustafsson, Slutarp.

Ledamöterna lämna erforderliga råd
och anvisningar. Blanketterna skola ve-
derbörligen ifyllda oeh underskrivna va-
ra granskningsnämndens ledamöter till-
handa senast den 15 nov. 1945.

flftollunilerl!ållninU
anordnar KINMEPS SAMHÄLLSFöRENING lörrlagen ilen 10 nov.

i N. T. O:s lokal.
tr'öredrag av folkskollärare D. Pousette. 

,

Kabar6uppträdande av de populära "Bror min och jag".
Sång av damkvartett. Musik. Kaffeservering och paketauktion.
Intr. 1: *. Barn 75 öre.

kr. 20

Granskningsnämntlen.

Styrelsen.-



w@w,:'Tl*:
EDVIN ADOL-PHSON
BIRGIT TENGROTII
HOLGER LöWENADLEB,

i Vilhelm Mobergs

Mans kuinna
"Mans kvinna" är en film värd att
ses och beundras.

Utan tvekan har Paret A'lolphson-
ienerotfi levandegjort bokens Håkan
och"Märit på ett sätt, som säkerligen
ttr* to*rt itirfattarens fulla gillande'

ttlrr
Tillstyrkt skollån för Kinnevetl. -:qt.

Folkskolinspektören i Skaraborgs söd-
ra inspektionsområde har till länssty-
relsen inkommit med yttrande över en

framställning från Kinneveds kommun
om titlstånd att upptaga ett 30-årigt
amorteringslån å 188,000 kr. för uppfö-
rande av ny folkskoleanläggning, inne-
hållande dets nya klassrum såsom er-
sättning för i skolhusen i Lagerstofp
och Rossbacken befintliga utdömda två
klassrum ävensom för blivande sjunde
klass i särskild läraravdelning samt
därjämte ett antal för olika ändamål
erforderliga specialrum. Anläggningen
har kostnadsberäknats till 188,300 kr.'
men med all sannolikhet kommer denna
summa att stiga ytterligare. Skolbygg-
nadsfrågan i Kinneved är i trängande
behov av en snar lösning. På Pamma
gång som folkskolinspektören vitsordar
nybyggnadsbehovets angelägenhet' till-
styrker han livligt det sökta lånetillstån-
det. I anslutning till att beviljat stats-
bidrag fördelas pä" 25 år, framhåller
folkskolinspektören som sin uppfattning,
att även det sökta lånets amorterings-
tid torde böra begränsas till 25 ät.

SÖNDAG
I{1. 5,45-8 ern.

Barntillåten.

RONALD COLIIIAN,
GAEER GABSON

$[,[fMPHNS
SK{tftIrÄfi

Dn stor film i ordets rätta
bemärkelse.

Ett mästerstycke. Allt är'välstämt,
mjukt, fint avvägf, dämpat. En film
som kommer fulländningen nära.

A. T.

HsT bEIvaEn
nned bra, 16-tums däck till salu.

Tage .Anderssons ReParations-
verkstad, $lutarp" Tel' 126 Kinnarp

K$ngörelse,
Aktiebolaget Slutarps Möbelildustri,

vars postadiess är Slutarp, har vid.extra
bolasåstämma den 15 november 1945 be-

slutit aktiekapitalets ökning från nuvaran-
cle 27,300: - kronor till 80'000: - kronor
genom utgivande av 527 nya aktier å no-
äinetlt 100: - kronor På villkor:
1) att förutvarande aktieägare f-örbehåller

sig teckningsrätten tilt 102 aktier med
fö'rdelning, -som kommer att angivas i
teckningslistan;

2) att, i händelse av överteckning, ö-vriga' +zi auhier skola fördelas i förhållande
till vad en var tecknat;

3) att full betalning för tecknad aktie
skall erläggas samtidigt med tecknin-

{) att nu utbiudna aktier i varje hänseen'
de skola vara likställda med förutva-
rande aktier;

5) att slämpelavgiften för tecknade aktier
erlägges av bolaget. .

Nu gällande bolagsordning innefattar
bl. a.:

"Bolasets verksamhet har till ändamåI
att, eftör övertagandet av firma Slutarps
Mö6elindustri, Levinsson och Gustavsson, i
Slutarp idka handels- och fabriksrörelse'

Bolagets aktiekapital skall utgöra. minst
Tjugofämtusen (25,000: 

-) och högst Sjut-
tiofem (75,000: 

-) 
kronor.

Aktie skall lyda å ett hundra (100: 
-)kronor. Aktiebreven skola ställas till viss

man. Älla aktier skola medföra samma
rätt till andel i bolagets tillgångar'"

samt bestämmelse om hembudsskyldig-
het.

Å samma stämma har beslutats följande
förändring av $ 4 i bolagsordningen:

"$ 4, Bolagets aktiekapital skall utgöra
minst Sextiotusen (60,000: 

-) och högst
Etthundraåttiotusen (180'000: -) kronor"'

Slutarp den 16 november 1945'

STYRELSEN.

Kinnarps Samhällsförening Uly'6'
har haft en aftonunderhållning, var-

vic1 folkskoliärare E. Pousette, X'aikö-

ping, höli föredrag om Dan Andersson'
i:rOOerna Augustsson och hr Bror Ek-
berg, F-alköping, svarade för ett upp-

r:katiat kabar6Program, "Bror min å
jag", Kinnarps damkvartett medverkade
på ett förtjänstfullt sätt med vacker
sång, och pianomusik utfördes av frö-
ken Fljördis Gustavsson. Vidare före-
kom paketauktion ochkaffeservering'
Itrn stor publik hade infunnit sig'och af-
tonen tiliförde samhällsföreningen ytter-
ligare medel för belysningsnätets ut-
byggnad i samhället.

l

[n idenik mehanihnr
van svetsare ev. kunnig i bilrepa,ra-
tioner och värmeinstalJationer sökes
att självständigt sköta reparations-
verkstad.

A"-8. SlutarPs Möbelindustri
Slutarp. Tel. KinnarP 45.

Byggnadstillstånd
har av arbetsmarknadBkommissionen

beviljats D. Everland, Kinnarp, för ett
bostadshus i Kinnarp, Kinneved.

Ternplet 1923 Vinterny W/n'6'
höI] vid sitt senaste möte en musika-

lisk gissningstävlan. Musikillustratio-
nerna framfördes av Bror Johansson. De
bästa blevo: 1) Ingrid Johansson 19 p.;
2) R. Göransson 18; 3) Elov Johansson
75; 4) Sonja Andersson 13; b) Harry
och Rune Johansson 11. Vid mötet be-
slutades, att även i år anordna en offent-
lig luciafest. Härtill val{es en kommit-
t6, liksom för nästa möte, som är "syst-
rarnas afton".

För fylleri och misshandel
dömdes en person från Hassla tiII 25 dags-

böter å kr. 2:- plus 45 kr. för förargelse.
En kumpan till honom drån Norra Åsarp
slapp undan med 35 kr. 'böter för fylleri.
En tredje tilltalad frikändes.

För trafikförseelser 
TelP$'

fick en person från Huddinge 8 dagsböter
å kr. 5:-, en från Gustaf Adolfs socken 25
dagsböter å kr, 2:-, två personer från Gus-
taf Adolf 8 dagsb,öter å resp. kr. 3;- oclr 2:-,
en person från Habo 45 dag,sböter å kr. 1:25
och en person från Gustaf Adolf 40 dagsbö-
ter ä kr. l,:50. Till 10 kr. böter vardera dörm-
des en person från Härja, en från Habo, avå
från Jönköpind, två från Jäla socken, en från

l Åsarp, en från llinrieveds socken samt 5
lfrån Gustaf Ädolfs socken.'-

"!d!. nirrn oed-Vårkumla Rr"F-avd.

hade fredagen den LG anordnat höstmöte,
dit samtliga medlemrnar rned familjer inbju-
dits. Efter hälsningsanförande av lantbr. H.
Wikström redogjorde om"budsman Biirjesson,
Skara, för RLF och dess uppgifter. En.kort-
film, "Västkust i sol", visades och samtliga
bjiidos därefter på kaffe. Vidare förekom
sång och musik, varefter följde ytteriigare en
film, a1lt livligt uppskattat.

Mötet var besökt av c:a 200 petsoner.

-
Faftskjwtning

anordnas av Kinneveds skytteförening
och hernvärn sönrlagen den 25 nov. kl. 9
med samling vid Västarp (Kindlunds).

Allmänheten varnas beträda terräng
S och SV, Västarp, mellan 9-13.

! : :- : ::::-: : ::: :

Onsdagen den 28 nov. 
I

SLUTARPS f öreningslokal: Missionspredikan I

15,30 pastor Plith, Cludhem 
I

Styrelsen.



neved.K;n

Brmndförsvuret

I
?'oln-"r{.

Enligt den av länsstyrelsen i Marie-
staci upprättade organisationsplanen för
brandförsvaret inom länet skulle Bris-
mene, Kinneveds och Vårkumla socknar
bilda kommunalförbund med brandför-
svarets ordnande med brandstation och

brandkår i KinnarP. Med anledning
harav har Kinneveds kommun i skri-
velse till länsstyrelsen anhållit om så-

dan ändring i detta förslag, att kommu-
nen i stället finge ingå släckningsavtal
med F alköpings stad. Som motiv för
denna framställning anföres det reiativt
korta avståndet till Falköping. Vidare
torde brandkåren i Falköping vara fär-
dig för utryckning på mycket kortare
tirl, än vad en brandkår på landsbygden
kan beräknas bli, detta på grund av att
brandmän i tillräckligt antal inte kan
erhåilas inom ett av samhälle
Kinnarp eller SlutarP - utan måste
kornpletteras med mannar boende om-
kring samhällena. Det har vid eldsvåde-
tillbud visat sig, att brandkåren i Fal-
köping l<an vara i t. ex. Slutarp På
mindre än 10 minuter efter larm. Vi-
dare framhålles den rnyckeL stora kost-
nad, sorn uppkomrner vid uppsättande
av branclkår och iordningställande av
brandstation, som för Kinneveds del
skulle komma att kännas högst betun-
gande med hänsyn till de kostnader och
utgifter, som kommtinen nu måste på-
taga sig för sitt skolväsen. Ny skol-
byggnad, kostnadsberäknad till 188,000
kr. är beslutad oeh arbetet med uppfö-
randet kan beräknas börja redan nästa
är. Vidare har beslutats uppförande av
rlya lärarebostäder, preliminärt kost-
nadsberäknade till 65,000 kr" Härtill
kornmer liostnader för iordningställande
ocli. dränering av skoltornten, beräknade
ti.ii iC,000 kr'.

Ser man på det ecklesiastika området,
så rnåste I(inneveds pastorat inorn de
riär:ryraste åren uppföra nya ekouomi-
b;, gg:ratler å Prästbolet i Kinneved.
Kostnacien härför torde preliminärt kun-
na l:eråknas till 70,000 kr. Vidare lig-
ger en välbehövlig reparation av kyrkan
under utredning, varför kostnaderna för
denna rcparation i en nära framtid kom-
rner ati å..,ila Kinneveds församling.

Skali Kinne'reds kommun därtill ålä"g-
gas rippföra brandstation rned därtili
hörailde lnateriel kommer detta atl dra-
ga e;.:. liostnad på inemot 60,000 kr., var-
till kornraunen får bidraga med on:r-

k;r:ing 3/4. '
tr ärendet har 1änsbrandinspektören

avgivit yttrande, därvid han frarnhållit
följanile:

Det siäckningsområde, Falköpings
brand.kår enligt organisationspianen er-
hållit, är rned sannolikhet det största
ororåde brandkåren kan tänkas betjäna

WME:':'JTl:
Lc;,rs Ellrnsson'

Gattna.r Sjöbot"g
EEsie Albiin

ffi8
{egi. fiasse Ekman

En svensk toppsuec6. Yälspelail oeh
välgjord

ffiTH$SäONSAUKT'H&ru
hålles onsdagen den 28 nov. 1945 kl.
/24 em. i Slutarps föreningslokal.

Prediiran av pastor Plith, Gudhem.
Kaffc serveras.
Gåvor mottagas tacksämt.
Iljärtligt välkomna.

Kinneveds Kyrkliga Syförening.

mecl hänsyn till kårens organisation som
borgarbrandkår. Iltt utökande av Fal-
l<öpings brandkårs släckningsoinråde
rnås'ue otviveiaktigt draga rned sig en
omorganisation av kåren till yrkesbrand-
kår, något som kommer att stälia sig
synnerilgen d),rl:alt i järnförelse med nu-
varande organisation. Vid det samman-
träcle, som länsbrandinspektören höll
med berörda kornrnuner i tr'alköping den
12 novernber !945, framkom också tyd-
ligt att staden icke önskade en utökning
av sitt siäckningsornr'åde. Kinneveds
ho.rlrnun torde alltså icke kunna pår'äkna
att till rimliga kostnader erhåIlä släck-
uingsavtal rned Falköpings brandl<år.

Även om Falköpings brandkår omor-
ganiserades till yrkeskår och Kinneveds
kommun med staden kunde erhålla
släckningsavtal, måste detta ur brand-
försvarssynpunkt icke anses lämpiigt,
ciå avstånden äro alltför stora. Någon
svårighet för Kinneveds kommun att
upprätta en egen kår borde icke före-
finnas, då i såväl. Kinnarp som Slutarp
finnas flera industrier.

Kinneveds kornmun anför i sin skri,
velse, att kostnaderna för rnaterialan-
skaffning och uppförande av brandsta-
tion'skulle draga en l<ostnad av 60,000
kr. Denna summa får dock anses allt
för högt tilltagen med hänsyn till det
statsbidrag, som nurnera utgå. Mate-
rieianskaffningen för €n landsbygds-
brandkår kan beräknas draga en kost-
nad av trögst 25,000 kr. samt byggan-
de av brandstation en kostnad av 15,000
l<r. Brandstationen skulle då icke be-
höva förses med siangtorn, då över.ens-
kommelse om skötsel av slangen säker-
ligen skulle kunna träffas med Falkö-
pitrg. Kostnaderna torde härigenom nå-
got kunna nedbringas.

Få grrirrd a.r det anförda avstyrher
iänsi:randinspek'cören bifall till Kinne-
veds krtmmuns framställning.

Hfiar! $GffiHx

Hlnnarpnhn nära'
att frli ihiällrlämd.

z"lvqf.
En olyckshändelse, som så när hade

kostat installatören Julius Karlsson,
Kinnarp, livet inträffade i torsdags i
Sörby i Kinnarp.

Hr Karlsson var sysselsatt med indra-
gande av vattenledning i fastigheten i
fråga och skulle just krypa igenom ett
utgrävt hål in under huset, då en.sten
gav vika och ett ras inträffade. Hr
Karlsson fick stenen vägande c:a 20A
kg. över bröstet och blev liggande på
botten av utgrävningen. Han kunde
med nöd och näppe få fram ordet hjälp,
vilket uppfattades av den 25-årige so-
nen på stäiiet, Gustav Silvander. Denne
skyndade genast ut och slängde sig utan
tvekan och med fara för eget liv,ned un-
der stenen och lyckades lätta på denna
så att hr Karlsson, som redan hade bli-
vit märkbart blå i ansiktet, kunde vända
sig oeh få bröstkorgen Tri. Hjälparen
skaffade därefter ett spett, som hindra-
de stenens vidare framfart, varefter
han hämtade folk, sorn med förenade an-
strängningar lyckades gräva fram hr
Karlsson, som dfter händelsen naturligt.
vis var rätt medtagen.

Vid ett samtal med F T framhåller hr
Karlsson det synnerligen raska ingripan-
de, som hr Silvander gjorde. Om han t.
ex. först sökt skaffa ett spett för att
rubba stenen, hade jag hunnit att kvä-
vas, säger den räddade slutligen.

,/ rr t
Kumg0r#fise"
Lantmäterisammanträden för inlösen

jämlikt den s. k. ensittarlagen ha härmed
blivit utsatta att hållas
måndagen tlen 1? decernber 1945 klockan

11.0 hos Sofia Melin, Mabacken nr L i
N1-kyrke socken, samt

tisdagen den 18 decernber 1945 klockan
10,0 hos Albert Johansson, Lagerstorp
Nolgården 63 i Kinneveds socken,
och äga alia, vilkas rätt är beroende av

förrättningarna, att därvid tillstädeskom-
rna och bevaka sin rätt.

Falköping i distriktslantmätarkontoret
den 28 novernber 1945.

Kurt Ax6n.

Nya Tilläggskort
utdelas på de vanliga ställena:
Börstig, torsd. d. 22 nov, kl. 8-10.
Slutarp, fred. d. 23 nov. kl. 14-15.
Vårkumla, fred. d. 23 nov. kt. 16,30-

17,30.
Brismene, torsd. d. 29 nov. kl. 10,30-12.
Kinnarp, på exp.-dagarna kl. 9-72.

Medtag talong 86, 87, 88, 89 till de
gamla Tilläggskorten samt Personkort.

Frökintls Kristitlsnämnal.



Missionsförsälin!mg
hålles i Axtorps Missionshus lördagen
den 8 dec. k]. 16.

Medverkande kyrkoherde Kurt Lars-
son och pastor C. Nilsson.

Kaffe serveras.
Gåvor mottagas med största tacksam-

het.
Alla välkomna. 10055

Kinneveds kyrkltga syförenings
båda avdelningar ha hållit försäljning

i Slutarps föreningslokal. Efter mis-
sionspredikan av pastor Piith, Gudhem,
och kaffedrickning vidtog försäljningen,
som inbringade kr. 2,339, vilket torde
vara den största summa, som influtit vid
föreningens försäljningar. ele-ry.

I Slutarps missionshus l{le-'tf,'
hölls missionsförsätjning i fredags, Hög-
tiden inleddes av pastor Arvid Andersson,
varefter soldathemsföreståndare C. Wilson,
Jönköping, predikade. Efter kaffeserve-
ring vidtog försäljningen, sorn inbringade
den vackra summan åv omkring .tr,300 kr.,

Friidrottsserien:

till salu.

Vakthund
Tel. 24, Kinnanp.

ÅKE GR,öNBAR,G

EM"IL F'JELLSTRöM
MARIANI\TE LöF'GR,EN
ALLAN BOHLIN

TNGA-BODIL VFTfER;
LI]ND

"Det är fart
- en utmärkt

SPIONER

SE

över händelseförloppet
underhållningsfilm !',

Arb.

ttht'qS' I axtorps rnissionshus

hölls i lördags syföreningsauktiori. Kyrko-
herde Larsson. Kinneved, höll före själva
försåljningen en andaktsstund. Auktions-
förrättare var pastor C. Nilsson, Trädet.
F örsäljningen inbragte omkring 769 kr.

[,ån till skotrbygge i Kinneveil.
Skolöverstyrelsen har tiiistyrkt att

I(inneveds kommun får låna för byggan-
de av folkskola, i den mån byggnadstill-
stånd erhålles för nybygget. Sådant
Lillstånd har emellertid beviljats endast
för själva sl<ollokalerna men ieke för
gymnastiksalen. Komrnunen har begärt
att för hela byggnadsföretaget få upp-
ia ett 30-årigt amorteringslån på 188,000
kr.

tjflz-tS'
'Ilemplet 1923 Vinterny

höll i söndags möte, "Brödernas af-
ton". vilket var besökt av över femtio-
talet meillemmar. Programmet var av
det "lättare" slaget och blev mycket
appskattat. I en skämttävlan segrade
Iiarl-Erik Andersson. Vidare bjöds på
sång och musik och så fingo systrarna
"betalt för gamrnal ost" från förra mö-
tet genom ett antal boktitiar med täm-
Iigen kända och närvarande författare.
Nästa gång blir det julfest rned jul-
kiappsutdelning. Man hoppas att samt-
liga mediemmar dä infinna sig, bl. a.
för den alit mer färgrika och intressan-
i;a "Jubiieumsbarometerns" skull, Två
nya mediemrnar beviljades inträde vid
söndagens möte.

-Z.ueia{"Lt
anordnas i
Iokal Vinterny, KINNAtsp,
lördagen den 1b dec. kI. 20 (precis).

tr'öredrag av folkskollärare
Valter Dahl6n, Hökeruml

Luciatablå, sång, musik, sketcher.
kaffeservering.

1 kr. Samt b0 öre iör barn.

70502
Te"mplet 1923 Vinterny.

$lufarps ft/|ission$lttt$
Torsdag kl. 6,30 em.

Missionsförsäljning
Tal av soldathemsförest. Carl Wilson.
Gåvor mottagas tacksamt.
Kaffe serveras.
Välkommen!

10006 Missionsförsoml.

SLUTÅ TTP.

Höns, kaf koner
samt ailt
pris.

uppköpes till högsta dags-

SAI{DfNS,
Tel. 113, Kinnarp. 9t)50

\,
I

t'

OPP
FöR

Kinneved.
ORD. GÄLLSTÄMMA

med Kinneveds pastorat i Rossbackens
skola tisdagen den 18 dec. 1g4b kl. B em.

Kyrkostämma efteråt.
10466 ordf.

--

erh. plats.
Kinnarp.

*lundhruksk. dräng
Erik Andersson, Lofsgården,

9916

BIEGIT TENGR,OTII
STURE LAGEBWALL

EIiIK BEBGLUND

P& f,arl,ign
uu8,af

En spännande oeh trevlig svensk
krimina,lkomedi.

Kinnarp kom
före TGIF'.

IiFUM sexa I klass

bhz-"s'

4,

Svenska serien i fri idrott har omfattats
med mycket stort intresse av klubbarna
landet runt och inte minst i Västergötland,
där det varit ej mindre än fyra olika.klas-
ser.

Av resultaten kan nämnas, att i klass 1
segrade Hagens IF med 30,329 poäng före
Skackan, som hade 29,426. På sjätte plats
1 denna klass kom Kinnarps IF med 24,745
p. och på sjunde Tidaholms GIF' med
24,345.

I klass 2 segrade Rydboholms SK med
19,554 före Mariestads AIF med 17,916.
Här kom Wilske på åttonde plats på poän-
gen 15,743.

Klass 3 såg som segrare Skara fF, som
uppnådde hela'21,155 poäng, och på andra
plats kom Bredareds IF med 1?,075. MUU-
sjö belade sjätte platsen med 16,160.

I klass 4 lade Hår.'ens IF, Tidaholm, be-
slag på första platsen med 21,301 p. före
tr'ristad med 15,461. Källunga GIF kom på
fjärde plats i denna klass med 13,117 och
sjätte platsen belades av Iltr''IfM, Falkö-
ping, med 70,647. Sandhems IF kom på
sjunde plats med 4,258 (ha{e bara sänt in
räsultaC för första omgångEn) och på åt-
tonde plats hamnade Hökensås IS, Tida-
holm, med 3,160 poäng.

Som en jämförelse kan nämnas, att
FAIK i fjol tog hem klass 1 med 30,036
poäng, TGII' klass 2 rned, a8,727 före Kin-
narp 18,435 och Wilske klass 3 med 17,443
över 1,000 poäng före närmaste klubb.

SÖN,DÄG
Kl.6 o. 8 em.

Sänriti"ty.

$anamer !!. dreswCIr
inkommit

SANDfNS, Slutarp.



Slutqrp hsr bllvlt e$t

möbelncmn nned kEoRE,

En enda modell har gått ut i över 6'CIOE exexnplar.
tSlw-tac '

rn. ft. ädla träslag. Numera gör man 
I

även sovrums- och matrumsinöbler i
ädelträ. Före branden trettondagsai-i:on
1940 hade företaget ett 20-tal anställda,
medan styrkan iust nu är c:a 50.

Det är som sagt 5 år sedan man börja-
de bygga den nya fabriken i sten och be-

Fan6rpress.

'slutarps Möbelindustri kan i dagarna
fira ett litet jubiieurn: det är närnligen
fem år sedan företagcts nybygge påbör-
jades. Sedan den dagen har bolaget
fått en nära nog explosionsartad utveck-
Iing. Dessa "explosioner" ha medfört
att.man under hela tiden måst bygga till
och åter bygga till och fabrikenär ännu
inte på iångt när färdig i utveckiingen.
Just nu pågår dels byggandet av en me-
l<anisk verkstad och deis utöka,ndet av
en av avdelningarna.

Vi nämnde om fernårsjubileum, men
företaget är vicla äldre än så. Påbör-
jandel av nSrbygget för fem år sedan
föranleddes av en förhärjan<le eldsvåda,
rlen annarg startades firman redan
1929. då fabrikör Levinsson inköpte ett
gammalt skolhus i Åsarp och tlyttade
det till S)utarp. Det är för att höra orn
uttrecklingen - symboliserad av början
i det gamla sliolhuset fram till dagens
trevåningskomplex - sol1l r'i giort ett
besök vid fabriken. Vi bii mottagna av
de båda kornpanjonerna,fabrikörerna
Levinsson och Gustafsson, som visa oss
orakping i lokallteterna och berätta ett
och annat om sitt företag, om vilket
faktiskt kinnevedborna i allmänhet inte
veta så rnycket. Men i möbelhandlare-
kretsar iandet ruirt har namnet "Slut-
arp" en god klang.

Elev ad Charles An'
dersson.

NåväI, det var 1929, sorn fabrikör
Lcvinsson - elev av gamie faiköpings-
mästaren Charles Andersson sedan 1922

- gjorde allvar av planerna att starta
Bget och vad var då naturligare, än at!

hemkommunen blevplatsen.'I-illverk-
ningen bestod först av ekmöbler, som
gjordes på beställning, och arbetsstyr-
kan var 5-6 man. Sedan övergick man
tiil tabrikation av garnityr i eir. 1931
ingiek fabrikör Gustafsson som kom-
panjon i firman. Är 1932 lades driften
om till tillverkning av kompletterings-
möbler i sbrier. detta främst av den an-
ledningen, att det var ändaurålsenligare
att inri|<ta sig på dytik tillverkning
med den iilla arbetsstyrka, som då
fanns. Men det var säkerligen inte en-
bart detla, som gjorde, att fabrikörerna
lade om utan även en käns]a för, vad
sorn komma skulie. Och vad var det
som kom? Jo, kompletteringsmöblerna
slogo definitivt igenom och det visade
sig att de fabriker. som kunde få frarn
trevliga modeller, kunde lägga upp se-
rier av stor omfattning. Så var nu även
fallet med Slutarps lföbe]industri. Så
gott som från början hade man anlitat
arkitekter för modellernas utformning,
även om sjäiva uppsiagen kommo till i
Slutarp. Nu blev det ett rökbord, som
blev fabrikens första fuilträff. Det siog
igenom och stod sig sedan i konkurren-
sen ända tiil 1940 och under dessa år
lämnade allra minst 6,000 dylika bord
Slutarp för att spridas över snart sagt
alia deiar av landet. Då vi frarnkasta
en stilla undran, om det var detta bord,
som gjorde fabriken känd oclr uppskat-
tad, fä vi ett ingalunda nekande svar.

Frörnärnllg rnaskinparli.
År 1935 ombildades för'etaget tiil al<-

tiebolag. Tillverkningen började så
srnåningom gå över från björk tili alm
och på senare år till mahogny, valnöt,

tong. Redan på hösten 1941 hade man
hunnit så trångt, att fabrikationen hun-
de återupptas. Sirart sagt inget var
kvar av den gamla fabriken. Nya och
moderna maskiner köptes. Orn någon
'möbelfabrikant finge se den maskin-
park, sorn företaget har i dag, skulle
han säkert bli grön av avund. Det är
nämligen det bästa, som går att få -varken rner eller mindre.

Och det år förvisso som fabrikör
Levinsson säger, att på möbelfabriker-
na av idag är det maskinerna, som sho-
la ge förtjänsten. Det finns numera in-
te så rnånga verhliga möbelsnickare,
utan det är rnest speeialarbetare, av vil-
ka naturligtvis dock kräves stor yrkes-
skicklighet för var och en med sitt ar-
betsmoment.

Numera äro fordringarna på möbler-
nas kvalit6 stora. Och detta har man
inget emot i Shitarp, ty redan från bör-
jan inriktade man sig på en viss stan-
dard och den har man sedan sökt hålla.
Detta är en sak. som fabrikörerna inte
behöva ångra, ty man har fått de bästa
rnöioeiaffärerna i landet sorn kunder.
Och vad är det då, som utmärker fabri-
kqns möbler ? Jo, ett mycket välgjort
arbete in i detalj rnen framförailt kan-
ske de synnerligen vackra ytorna, sär-
skilt på bordsskivorna. Det nedlägges
ett oerhört noggrant arbete på just den-
na detalj med resultat, att man kan få
se de mest egendomliga fantasimönster
oå skivorna.

!'inst på 2 rnånader!
Men sorn sagt företaget har också re-

surser: maskinparken är r'ärd sina mo-
diga 100,000 kr. De senaste förvärven
äro en fan6rkantsåg- och en fan6rfog-
limmaskin, vilka medföra ytterligare
rationalisering av driften. Som ett sIå-
ende exempel på rationalisering kan
nämnas fan6ringen. Förr måste det
förekomma 1 mån. lufttorkning mellan
varje fan6ring, vilket gjorde att proce-
duren tog två månader i anspråk. I och
med konstruktionen av fläkttorken ned-
bringades tiden tilt 3 dagar. Nu änvän-
der man sig av konsthartsiim, vilket
gör, att fan6ringen går på tio minuter,
men härför fordras bl. a. en press med
ett helautomatiskt tryck på 6-8 kg. pr
kvcm. {rk.



sd"&9ffiffiffip.I E" annan sak, som man på fabriken
rägnai' stort intresse, är träets torkning.:Förr tog en lufttorkning 5-6 månader,
nu torkas det i specialugnar på 8-g da-
gar. IIär håller fabrikör Levinsson
f. ö. på och utexperirnenterar en ny me-
tod.

Tre maskiner ha blivit en.
Apropå utexperimentera.... Fabri-

kör t. har rnånga strängar på sin lyra
och han är ofta sysselsatt med att kon-
struera egna maskiner. Detta har bl. a.
medfört, att han av tre maskiner gjort
en, vilket naturligtvis medfört bespa-
ring av arbetskraften, sorn det här lik-
som annorstädes är så ont om. Maski-
nen är samtidigt rikthyvel, planhyvel
ocir lamellsåg och skötes av en enda
rBan.

SäS God Tut rned hfcmrffisr!
BESTÄLL EDRA BLOMMOR OCH KRANSAR I GOD T'ID.

Slutarps Ff,andelsträdgård.
Tel. Kinnarp 48.

IB

ffiswnffia,trtr#&#Wffi #"ffid6o
etler behöver Ni Eder radio reparerad, vänd Eder då med förtroende

till

trik Blomhergs Radio$$rsicffi
SLUTlltsP. Tel. Kinnarp 47.

En annan sak frapperade oss vid be-
söhet: man tilivaratar faktiskt den min-
sta gnutta av virket. Ur de minsta bi-
tar söker man få ut materiel och när
rletta inte låter sig göra, ja, då hugger
man gengasved av bitarna.

Just detta: "in i minsta detalj" kan
anses vara karakteristiskt för Slutarps
Möbeiindustri, antingen det nu gäiler
iiil','erkningens kvalitet eller tillvarata-
gande av materielet.

swgEE:"

Wnnknm 3fritffi ffiÅftåeffi

för'JUtffiN
rekornmeqdera vi vårt goda, alltid nyrostade KAF"FE. Trevliga tleko-
rerade kaffeskrin. f,ilrO"- och punschextrakt. Stor sortering av
KONSERVER, FRUKT och CIIOKLAD. Krrpongfria LJUS.

SA IN'D MTW S

försä,ljas i SLETTARP vid Sand6ns
affär rnånclagen den 17 decernber
från kl. 9 f. m.

B. ANDERSSON, KÄITRÅKRA.
10493

$'arnitr$ems Eråisf a

6wt{n{-ory-W
är en gedigen RADIO.
Köp den hos

WÄ,I,FR{S JOE{ANSSGN.
r|al ,4'

Strutarps HF.

Vid en återblick på det gångna årets
verksamhet kan man ej peka på några sif-
fermässigt sett större framgångar, rnen då
sammanhållningen är god, kan man för-
vänta att dessa kommer så småningom.
Numera har sorn bekant Slutarps II' en-
dast fotboll på sitt program medan Kin-
narp öv.eltog representationen i övriga
idrottsgränar'. Gcnom dctta gavs rnöjlig-
het att få ett fotbollslag, bestående uteslu-
tande av spelare från socknen, varigenom
laget får tillfälle att samträna. A-laget
har spelat sammanlagt 23 matcher därav
5 v., 4 oa.rgj. oclt 14 förl. med måikvoten
42-81. I Södra Skaraborgsserien intar la-
get under vinteruppehållet den blygsarnma
piaceringen sorr näst sista lag. l\{an }<unde
skönja en märkbar förbättring i de sistil
höstmatcehrna, ciå man bl. a. spelade oav-
gjort rned sericledarna Fioby IF. Man
deitog även i kretsmästerskapen, varvid
de båda första mafcherna mot Åsarp och
Mölitorp vunnos, trots bortaplan. Semifi-
nalen gick i 'Iidan mot därvarande IX' och
tiär fick man vidkännas ett kraftigt neder-
lag. I år har man även satt upp ett B-lag,
som spetrat ett ftertal matcher. Pojkiaget
har även i år spelat ett tiotal matcher mot
närliggande föreningars pojkiag.

Föreningens verksamhet finansieras ge-
nom anordnande av fester o. d. tillställnin-
gar, varvid idrottsplatsen på sommaren ut-
gör festplats och på vintern har man Förc-
ningslokalen att tiligå. Idrottsplatsen äges
och förvaltas av Slutarps Idrottsplatsföre-
ning. önskemåiet är ju här liksom på and-
ra håll att man ska }<unna medelst tips-
anslag få en fullt rnodern idrottsplats. Man
hoppas att inom den närmaste framtiden

få Cetta önskemål förverkiigat. Intresset
för bandysporten är stort men möjlighe-
terna att åstadkomma en spelduglig plan
äro små. F.'albygden är som bekant gan-
ska vanlgttat på sjöar och större vatten-
drag. Nu fär man hålla till på sådana
stäIien, där båckar och kanaler svämmat
över och åstadkommit en utvidgning, som
ger tillfälle till träning. F'örra vintern de-
buterade Slutarps IF i bandy och detta
skedde i Vartotta med match mot därva-
rande IF:s bandylag. Möjligheterna till
matchträning kommer att tillvaratagas ge-
nom spel mot närliggande föreningar som
har banclyplan till sitt förfogande.

För marknadens leilande rnärken.

lfir!tgtl

ffiwnfr

Bleek- ooh FäååsEmgsäil
" utför alla'inom branschen I

förekommande arbeten.

ItlilllIll!1illlUil||Iilililt!ililtilIff fi fiilr!llll!

-Jmfumffi$$ffiffi$
Till de därtill herättigade
utlämnas Rabattkort för matfett och
mjölk på Nämndens exp.-dagar.

Personkort. Kronodebetsedel och Pen-
sionsbrev medtagas.

ffisffiffi
Kimman HD &7

vid behov av TRAFIKtsIL.

Gert Johansson.

10261 Frökinds Kristidsnämntl.
tgqs"tt.- d E



KLÄDEDNÄKTEN.

l[ i n n eu e d o c h t|å rk u rn Ia r*:r.*fir'"*ffi:]å11r.,"'iä
överflöd. Denna 7792 ärs överflödsför-
ordning säger bland annat, att rikshus'
hållningen "nu fordrar så mycket spar'
samhet" och att man måste söka före-
komma "du.R högst skadeliga införsel
av utrikes varor' varvid svenska han-
deln lider och ett redbart mynt försvin-
ner". Dels menade man också att man
behövde "understödja de näringar, vil-
ka här med mycken kostnad anlagde"'
' "Till följe av kongl. maj:ts nådige

varning emot yppighet och överflöd det-
ta år, sammanträdde .... Kinneveds
församlings invånare i moderkyrkan
den 23 december L792 oc}:. kommo sins
emellan på följande sätt överens:

tlfrq-tt1'

Kwlturhintori,ska bilder omlcring 7800,

En sed som ofta omtalas i gamla tider
var att under gudstjänsten kvinnorna
bjöd omkring "kryddor" oqh männen
snus, oftast omtalas kyrkkryddorna. Så
förbjöds i Kinneved oeh Vårkumla år
1779 "vid 8 öre smt vite eller 2 skillin-
gar att utdela kryddor oeh snus under
gutlstjängten, eller växla med klockaren,
då han går omkring rned håven.

Uppå enhälligt påstående beviljades,
att den som vill har frihet bruka den
brudeskrud, som vanligt är i andra för'
samlingar,

Blev överenskommet och avslutat, att
giva kyrkoherden i tertial 1 tunna korn
och t/2 l:na råg av vart helt hemman
efter gamla målet samt 2 lass ved.

Äret diirpå blev i Vårkumla på enhäl'
ligt anmälande beviljat, att ett urverk
till kyrkan skulle köpas av Johannes
Jeansson i Munkegården för 5 riksd.
specie, med förbehåll att det vore rik-
tiCt.

Emedan kyrkoherden hade kommit i
erfarenhet därav,' att dryckenskap och
fylleri skolat på någon tid förövats, i
synnerhet av någon viss i Wårskiäls by,
ty, oeh sedan tjänliga föreställningar
voro gjorde, blev beslutat, att eho den
vara må, som söckne- eller heligdagar'
hemma eller hos andra, befinnes vara
överlastad, skall böta 40 sk. specie, vil-
ka böter strax böra uttagas, och varav
16 sk. ttllfalla kyrkan, 16 angivaren och
8 dö fätttge i socknen, och skall det vid
lika vite åligga en var som får se någon
överlastad människa, att gärningen an-
grva.

Likaledes och som Jean Carlsson i
Skattegården Wårskiäl någon tid bortåt
försports leva i osämja och slagsmål
med sin hustiu, visat olydnad och sid-
vördnad emot kyrkoherden i det han ef-
ter f.lere gånger skedd kallelse ej velat
infinna sig utan hållit sig undan, samt
ävenväl nu vid soeknes!åmman förfallo'
löst uteblivit, ty föreställte kyrkoher'
den, om nämnde Jean Carlsson icke bor-
de till böter behörigen ansedd bliva.

Efter något övervägande och förme-
delst söcknemännens enhälliga förbön'
blev han denna gången frikallad, dock
rned villkor att om han framdeles skulle
visa någon sturskhet eller sidvördnad'
han då skall böta dubbelt emot det var-
till han nu kunnat ansedd $iva. Även-
som det ock skall äigga honom, vid bot
tillgörande, att ändra sitt arga, okär-
liga och trätosamma sinne och samman-
levnad med sin hustru och vartill före'
ställningar av predikoämbetet behöri'
gen skola förehållas.

Manskönet vill hädanefter, och så

fort det de nu äga blivit utslitet, avläg-
ga allt stadsfärgad dräkt, och i stället
överallt åtnöjas med grå vallmarsklä-
der, utan knaPPar i rocken, men i un-
derkläderne nyttias små oförgyllde mäs-

singsknappar. De hittills mest av drän-
gar nyttjade brede siden-hatte-band och

andre onödige prydnader avläggas.
3 ä 4 av församlingens invånare ville

äntellgen nyttjä blåmängde kläder, så'
dane' som deras hustrur 1iälve'kunna
färga och väva, men största delen var
däremot.

, En stor del av kutnnfollrcns grannlåt
aneågs överflödig, deras dyrbara mö-s-

gor, silkesdukar och andre rolige klä-
den, cathuns, kammelots, och andre kö-
petygers tröjor och kjortlar bortlägges'
öch i clet stället nyttjas vad de själva
vackert kunria göra och tillverka. Vad
nu av grannlåt kan vara i förråd ville
de änteligen slita ut, och ansågs:rådeli'
gast avbida höga överhetens anstalt
emot underslev härutinnan.

Sluteligen'funno de försauilade gott
att genom konfiskation'av det förbjud-
na straffa överträdaren,' vilket försäljes
och användes till de fattigas lunderhåll'

r:önsrL KYRKIR'ÄDET.
Vid sockenstämma med Kinneveds

nastorat i hov. 1813 valdes det första
Lwkorådet: Till befrämjande av skick
oäfr ordning, och på det pastor må vid
förefallande tillfällen bliva med råd un-

derstödd valdes följande till kyrkoråd:
Anders Bengtsson i AlarP, Jean uti
Lunriägård6n, Lars Larsson i ödegår-

den, Gäbriel Jonsson i Hallagårdel' F3"l
Bengtsson i Ledgården, Petter Jacobs'

son i Smeagården LagerstorP"

Kyrkoråd uti Vårekumla: Sven Am-
jörsson i Backgården för Vårskjäls rote'
Anders Andersson i St. Västerbo Ax'
torps rote, Lars Jonsson i Slättäng.

HJÄLP KNIGETS OFFEB!
Den drabbning som den 16 till 19

september 1813 utkämpades vld Leip'
zig, oct. i vilken de förenade, mot Napo-
leon fientliga, härarna vann en avgö'
rande seger över den franske motstån-

10814

daren, är ryktbar under namnet "den
stora folkslaktningen". Detta namn
syftar givetvis på den stora manspillan
som inte bara den bes6grade utan även
segraren tillfogades i slaget. Svenskar-
na deltogo under striden i nbrdarm6n,
som stod under befäl av den svenske
kronprinsen, sedermera Karl XIV Jo-
han. Segern firades här i landet På
skilda sätt, bland annat med Te Deum i
kyrkorna.

Men segerglädjen var blandad med
förstämning vid tanken På de många
stupade och sårade. Inom församling-
arna diskuterades också allmänt åtgår-
der för hjälp åt Stupades efterlevande
samt åt invaliderna. I Kinneveds pasto-
rat behandlades frågan på november'
stämman 1813:

Med sorgfällighet uppmante ordfö-
randen församlingen . .. . till undsätt-
ningen för de krigsmäns änkor och fa'
derlösa barn, som under närvarande
fälttåg antingen stupat för fiendens
svärd eller andre, som tmder-kriset bli-
vit vanföre sig försörja. Uti denna så

viktiga del var ingen som undandrog
sig räcka hjälpsam hand.' Man över-
enskom emellertid att vid påkommande
händelse, utav fattigkassan bibringa oli-
ka nödlidanden hjälp och undsättning'
och om olyckan skulle träffa någon av
församlingens medlemmar, samla sig
pastor och kyrkoråd tilt överläggning
uti så angeläget ämne, då en var skall
härutinnan göra sitt bästa.

Vårkumla sockenmän anförde vid
stämma i maj 1816 missnöje över det
oskick som inristat sig bland kvinnkö-
net medelst kryddors utdelande uti kyr-
kan under påstående Predikan.

Vi pastor svarade: Minnens f, det ja
efter slu.tad gudstjänst för något år se-

dan sådan förargelse allvarligen ivrat'
om sådant nu är förglömt, blir mitt på-

stående, det förbryterskan må åläggas
stockstraff.

Socknemännen tyckte detta vara näs-
tan strängt, föreslogo därföre ett vite
av 12 skr banko. Titls vidare må detta
förslag äga sitt vitesord, dock förbehöll
sig ordföranden härutinnan öppen talan'
och om någon härutinnan sig förbryter'
får allmänna lagen hämma självvåldet'
som torde åstadkomma allvarligare ver-
kan.

Till kyrkråd valdes i Kinneved år
1817 efter framlidne Anders Nilsson uti
Kyrkgården Carl Bengtsson uti' Leds-
gården, Slutarp.

Vaccinatorn Jon. Alander tillsades'
att med all drift besörja om vaceinatio-
nen. .Den .rest som han uPPgav,2 tdt
riksmt, för skedd handhavning uti det-
ta ämne betalas av fattigkassan.

K. E.

:'i Kinneved.
EXTRA KOMMUNALSTÄMMA

med Kinneveds kommun hålles torsda-
gen den 2? deeember 1945 med början
ta. tf tO" val av skiftesgodemän' Röst-

rätt vid stämman tillkommer ägare och

innehavare av jordbruksfastigheter'
Ordförantlen.



I I'rinnerp firades F,ucia LoÄZ-r1C-

genom en traditionsenlig iuciafest i
lokal Vinterny. Folkskoil. Valter Dah-
l6n, Hökerum, f. d. Slutarp, höll före-
drag över ämnet "Kampen mellan mör-
ker och ljus". Därefter följde den lika
vackra som traditionsenliga luciatablån

- samma luciatablå har uppförts varje
år, alltsedan templet Vinterny började
anordna luciafester för omkring femton
år sedan. Ärets Kinnarpslucia var Do-
ris Arvidsson. Hon trädde in med två
småtärnor och följd av sju litet äldre
dito, varefter under tablån tärnorna
sjöngo "Sankta Lucia", "Härlig är kväl-
len" samt "Människobarn i Nordanland",
och därjämte läste var sin strof. Bifal-
let var hjärtligt och två gånger måste
ridån gå upp innan man var nöjd.

Efter kaffedrickning följde ett upp-
skattat underhållningsprogram av Vin-
ternys amatörer. Göran Anderssori och
Rune Göransson sjöngo, Sven Anders-
son reciterade varjämte framfördes
två bejublade sketcher. En särskild
eloge bör den.väl samspelta musiktrion,
Bror, EIov och Yngve Johansson ha för
vacker underhållningsmusik.

En insamling gjordes till "Rädda Bar-
nen" och inbringade 44 kr.

Tre 'sköldkandfCal'er
rned'slqrks r"ner ifer.

!Ä

Skall det täcka könet slå ut det starka? Eller blir det
f&Ao-l

?2/tz- utd' ' c.r+iterL)brödrastrid?
Som lite var torde veta,

ha vi i år även en dam, som pockar på
uppmärksamhet, och det i ganska hög
grad. Namnet är förstås Ingrid Johans-
son. De, som kunna göra henne äran stri-
dig, äro två bröder, nämligen Harry och
Gösta Arvidsson, härstammande från Kinn-
arp och tävlande för F'AIK resp. Kinnarps
ilt

f Harry Arvidsson

svarar för följande "bravader":

Samtliga resuitat i kulstötning.
Karlsborg 13,85 3:a
Falköping t4'2O 1:a
Borås 1-4,53 l:a
Skaraborgsmäst. 14,!6 2:a
DM, Trotihättan , !4,28 2:a
Falköping 14'85 1:a
SM i Stockholm 'J'4,53 2:a
Göteborg . 74,2q 2:a
Landskapsmatchen i Eksjö 14'5q 1,"
F inland 1'4,47 4:a
Danmark 74,67 2:a
Malmö t4'61 2:a
SJ:s SM 1.4,47 1:a
Jönköping 74'28 1:a
Falköpinå 13'82 l-:a

Ifarry A. har alltså deltagit i 15 tävlin-
gar i sin specialgren, kula, inregistrerat 7

seg:rar, 6 andraplaceringar och vardera en

tredje- öch fjärdeplacering. rran placerade

sig på andra plats vid SM och blev därige-
nom uttagen till landsiagsman och var med

och "krigade" mot Finland och Danmark
och ståtar vidare med vinst i triangelmat-
chen mot östergötland och Småland. Han
är SJ-mästare och årstrea i hela landet
med sina 14,85.

Kinnevetl vill slippa anordna skyiltls'
rum vitl skolan.

Kinneveds kommun har hqs regerin-
gen överklagat länsstyrelsens åläggande
för skoldistriktet att anordna skydds-
rum vid den planerade nya folkskoian i
Kinnarps samhälle. Då något civilför-
svarsområde inte är organiserat eller
fastställt för samhäIlet och då detta in-
te har 200 invånare' anser kommunen
att anordnandet av skyddsrum är onö-
digt. th-qs,
Arbetslöshetsnämntlen i Kinnarp.

Länsstyrelsen i Mariestad har förord-
nat nämndemannen Erik Gustafsson'
Hassla, Kinnarp, och handl. E. Samuels-
son, Slutarp, att under år L946 vara
ordförande resp. vice ordförande i Kin-
neveds sockens arbetslöshetsnämnd'
Till revisor resp. revisorssuppleant har
länsstyrelsen förordnat polismannen D.
Everland, Kinnarp, och trandl. J. Karl-

t"" f.1'tr?19"s önske{ilm

Ränns'tensungar
rned

ADOLF' .TAIIR. BR,ITTA BRUNIUS.

Gösta Arvidsson

har trots sin ungdom blandat sig i de sto-

ra.pojkarnas lek med goda resultåt som

förjd:
Kula.'w;,;* diskus

IK Kville, ;Götetrorg, 13,4'6 3:al''4Q'93 *4:ai
S}:ackan, Karlsborg, 73'27 3:a"ir.u j""., Lidköpi-ng !2,84 a:a qq'1! 1't
rArK; FaIk. 13,13 1:a qg,q ?'t
i"".-nlf, eotas 13,95 1:a !1:'3^? Ya
1rl,{, ifloby 13,59 1:a q9'99 ?,u
ålrc'.;.tt ., 

'örebro !4,23 a:a 41,53 1:a
lllr'I, ?r'oilhiittan, 13,18 3:a
.trAIK, Faiköping 14,11 3:a 42,74 a:a
{,,I5, LidköPing 13,61 3:a
ir'.Lr't'3i-rn., riouf 1d,81 1:a 45'79 L:a
SM, 

"Stockholrn 13,46 utsl'
F.{IK, X'alköPing 74,03 4:a
IK Wega, Göteborg 13,88 3:a
Sept.-söelen, Göteb. 13,70 6:a
rriangätt<t., cötelr' 13,80 3:a

Gösta Ä. har deltagit i 16 tävlingar i sin

specialgren samt i åtta diskustävlingar'

Resultatet har blivit 11 förstaplaceringar'

Då han mött jämnåriga, d' v' s' juniorer'

har han varit suverän och hemfört dubbla

mästerskap på såväl Skaraborgs-, di-

strikts- som svenska mästerskapen'

Ja, så ser de tres meritlistor ut. Gan'

Ska imPoner&nder ellor hur?

HARRY 99h GöB!A.

il1ililIilililil1il1il1 T} ANS ililil1ilililililililil1

' anordnas
i F'öRENINGSLOKALEN, SLUTARP,

Annantlag jul kl. 20.

Kommitteratlo.

IIA,RRY PEIiSSON.

NYÄR,SAFTON kI. 8 och 10 em.
Barnförbj.

LAIJR.\TZ FArI(
.IR,MA. OHR,ISTENSSON
rf .. !l
lt tÅruil&n$ysgt

efter illin 'vt/ägneis dramatiska ro-
man. En film med mening uti.

NYÅIiSDAGEN kl. 5,45 och 8 em.
Barntill.

FAR,BFg I(OLLryryRG
STIG.IÄR,R,SL
I{ARI,.ARNE HOLMSTEN

$nrm f$ll{ är mest
"En förtjusande $an hade
velat sitta eri tirRtna tlll i dessa trev-
liga människors" *ä[skap."

Robin Hood i St. T.

Söntlagsskolans Julfest fredagen den
28 kl. 15. Förutom barnen medv. pastor.
Arv. Söderberg, Söderström m. fl.

Kaffe serveras. Kollekt upptages.

rrlg.':

;1fj,*5!Wl,i-;
i::;tt$fft,7,;F.r;ii'! jur1;i,'7i;,,r1',,-'1,,,;;:,

Alla välkomna. 10845

stedt, KinnarP..

10837



$ÖNDAG
Kl.5,45 o. 8

Barnförbj.

KR,ISTINA SöDEBBAUM.

Vtld{esel
efter novellen "Opfergang"

av R. Binding.
Inspelad enligt Agfacolor-metoden.

Helt i färg.
t'En gripande film".

Göteborgs Handelstidning.
"Publiken satt a,ndlös."

Tvö bilistef ,r/r.-qr-

undkommo tåg'

krock oskoddo.

Go(Iståg körde på mjölkbil utanför
' Vartofta.

En mjölkbil, som körde allmänna vä-
gen Vårkumla*Slöta, kolliderade i går
morse kl. 8,45 med ett godståg vid en
banvaktsstuga 1 km. från Vartofta sta-
tion åt Falköpingshållet. Lastbilsflaket
blev helt spolierat, men som genom ett
under undkommo bilföraren, chauffören
Äke Andersson, Kinnarp, och den bred:
vid honom sittande, John Andersson,
Naglarp, Kinnarp, sammanstötningen
helt utan skador.

Lastbilen tillhörde Heimers åkeri i
Kinnarp. Järnvägsövergångqn, där olyc-
kan hände, är försedd med automatiskt
ringverk, vilket fungerade. Några bom-
mar eller ljussignaler finnas däremot
ej. Sikten är delvis skymd av en stu-
ga, och detta torde ha orsakat, att man
från bilen ej såg tåget. Ljudsignalerna
uppger man sig ej ha hört. Tåget kör-
de rakt på bilens flak - hade kollisio-
nen inträffat bråkdelen av en sekund
tidigare och stöten istäIlet träffat bi-
lens främre del, hade två människoliv
helt visst gått förlorade. Nu inskränk-
te sig skadorna till, att c:a 200 liter
mjölk giugo till spillo samt att bilen,
som sagt, blev ramponerad.

SLUTAKP

lulklappar
-:-g!or, sortering. -
: 'S A N D f.N S.

T7a .rr. :r' 4Yi, l.ot pfr,'rera, /
DÄCK, SLAIrGAR, SNöKEDJOR, STöVLAR M. M.

Vi regwwrtlera
däck i allå'dimensioner.

Vi lörsiitja
däck av ledande fabrikat samt batterier och snökedjor.
LICbNSANSöKNINGAR OMBESÖRJAS.

rf

t'
I E, yfklapp

fttr ltela familjen

Laxor Populär
typ 74 W

.En selektiv superheterodyn med stor
räckvidd, försedd med Luxor'Briljant

Filiat SLUTARP.

högtalare sartt Luxof-svinginställ-
ning som gör stationssökandet till
ett nöje.
Högglanspolerad zapelimahogny el-
ler ljus alm.

Kostar entlast Kr. 398: -
FörsäIjare i Falköping med omnejd:

GU$til[R []TBERS$0]|
Tel. 929. S:t Olofsgat. 15. Tel. 1109.

Bertil Carlsson Radio & Cykelaffär,
östertullsgatan 6, F.dLKöPING.
Tel. 425.

KÄTTILSTORP: Alrick Johansson.

SANDHEM: Montör S. Andersson.

SLIJTARP: Erik Blomberg, tel. 47.

TIiÄDET: Gustaf Llnder, tel. ?8,

UDDAGÅRDEN: Montör A. Larsson.
VARTOFTA: Bertil Liberg, tet. 44.

ÅSLÄTT: Montör Gustaf, Johansson.

HENRTJUITGA GUMSIIVERI(STAI)
TeI. Kinnarp 131.

Kinnevetls Skytteförening

I har haft sin sedvanliga höstfältskjutning.
I De bästa resultaten blevo:

3-4 klass: 1) Gustav Johansson 21 tr.;
2\ H. Trygg 20; 3) A. Boman 20; 4) Göran
Gustavsson 19; 5) B. Engdahl 18.

1-2 klass: 1) R. Fredriksson 20; 2) Olof
Andersson 18; 3) NiIs Johansson 16; 4)

I Georg Johansson 16; 5) Egon Johansson 15

l6) L. Ax 14; 7) G. Karlstedt 14.

I Extra insats. 3-4 klass: 1) Gust4v Jo-
lhansson 6121; 2) A. Boman'6/16; 3) B. Eng-
dahl 6/16. 1-2 klass: 1) R. X'redriksson
6123; 2) G. Johansson 6/15.

För de skyttar, som ej skjutit sina 50
fria skott, samt de, som vilja skjuta felande
kompetensserier, anordnas skjutning sön-
dagen den 23 kl. 13. Samtidigt anordnas
avståndsbedömning. tt[y1,-at.'

-*ltllr--,ti. FlF^B-slutarps IF 2-3.
Slutarps IF var en ny bekantskap sorn

bandygästande lag, och därtlll en trevlig
sådan. Om detta var första gången, som
grannsamhäIlets pojkar nu matchade, så
måste man säga, att det bara bådar om god
fortsättning.

De unga FlF-Pojkarna kämPade bra
matchen igenom, och hade god hjäIp av
bäste A-lagsskytten, R' Andersson. Slutarp
hade dock såkert övertag i spel men det
brast i skottskickiighet, varför halvtid in-
gick med endast 1-O-tedning. Även andra
lalvlek hade Slutarp många goda chanser'
som emellertid endast två gånger resulte-
rade, FTF-reserverna reducerade med två
mål .genom R. Andersson och Wilgot Jo-
hansson. Domare O. Nilsson.

rf = P{ob5lF

Trevlig luciafost i Slutarp. z'o/7'tf'
En trevlig luciafest för föreningens

medlemmar rzar i torsdags anordnad av

Slutarps Samhällsförening i dess före-
ningslokal. Trots det dåliga"vädret ha-

de många hörsammat inbjudan. Efter
hälsningsanförande av ordf. hr Ragnar
Johansön och musik h($l folkskollärare
Arthur Nilsson, Vårkumla, föredrag och

berättade historier. Sedan Lucia och

hennes tärnor intågat, vidtog kaffeser-
vering. Så följde visning av en barn-
fitm. Efter denna förevisning hölls
frågespdrt, som slutade med resultal
2L-26. En stunds dans till den ut-
märkta musikens toner avslutade' det
hela.

HTT LANTBRUKARE
Våra kvarnar hållas stängda juiafton och nyårsafton.

Slutarps kvarn. Vartofta kvirn


