Reflex, äg. Ivar Gustafsson, Ledsg., Slutarp,
Docka, f. Defensil, äg. Erik !'ransson, Risholmen, Falköping, Ref1y, äg. Reflex, ä9. Arvid Andersson, Halsarp, Kinnarp, Frexa,. f.
Reflex, äg. Bröd. Fredriksson, Orrekullen,
Slöta, Ste1la, f. Stim, äg. Ruben Andersson,
Krokstorp, Slutarp, Donny, f. Lorell, äg. Göran Ahlin, Vintorp, överg., Börstig.

HästpremieringarnC

Vartofta nrirmar sig Vara,
o
6, ,
I |
, L
qod
pa
rrammarscn.
ölutarp
rIväb-qs'(tit..out

4 års ston första gången betäckta samt
värdebokstav.

Gorvi B, f. Reflex; äg. Erik Fransson, Ris-

holmen, Falköping, Lori B, f. Reflex, äg. Erik
Fransson, Risholmen, Falköping, Lillan II B,

f. Baron Blanko.

äg. Salom. Gustafsson,

f. Reflex, äg. Ferd,
Johansson, Ledsg., Slutarp, Gunni B, f. örne,
äg. Bertil Andersson, Ekegåirdet, Brismene,
Prästg., Kinnarp, Reja B,

,

Htistpremierinno,

ouå*gs

i

stutarp

ord,föranVartofta. F. T. har med anled,ning htirau utint sig ti,ll,""*"fnn
d,en i, premieringsnd,mniLen, god,stigare Betjemann för att få' höra

Relly B,

hans tungt utigand,e ord om htistbestå,nd,et på, de niimnda orterna.

.

'

f. Refiex,

äg. Valdemar Johansson,

Siggag., Siutarp, Tovea B, f. Tore, äg. Gustav
Lundin, Mellorng., Göteve.

Älilre föIston med värdebokstav.
Lilian B, 20 kr., f. Virbin, äg. Filip Ving-

Vad lörst Slutarp angår, stiger godstigare 8., så, iir platsen
genonx Ktnneueds rn. fl. socknars hi,ngstföreni,ng på, stiindi,g frammarsch, uilket framföral,lt kualdtön på, htngstarna ur,sar. Reflen,
föreni,ngens d,ld,re hingst, kund,e nu höjas till A. Han har beui,sat
uilken prtigel, han satt på, hela stostammen t orten och hun få'r
betraktus så,som grundltiggaren du d,e gynnsamma resultaten au
föreni,ngens arbete. Hoteur, som i,nköptes i, f jol, premi'erad,es nu
med B. Jupard, uppui,sad,es i, ett gkinsand,e ski,ck och kompl'etteror srikert på bii,sta ui,s föreningens hi,ngstuppstittni,ng.
I Vaitofta uppui,sad,es ej så mångo L-åri,ga urd,ennerston,
men d,e, som ui,sad,es, uoro relatiut god,a. Dd,remot uoro båd,e
tuå- och treåri,ngarna utmtirkt goda och stirsl$,lt tuå,å,m,ngarna få,
betraktas som förstklassi,ga. Flera, uerkli,gt tunga ungston. I
tred,rsklassen utdelades ej mi,ndre tin fem auelsdi,plom. Som uanIi,gt fanns det ett betyd,and,e antal uiird,efulla föIston och e,n hel
d,el kund,e få höjd bokstau på, grund au slna auelsme,ri,ter.
Ortens hingsthå,llni,ng sköts föredömligt au Vartoftaortens
hingstförening, öjeualla. Fören'ingens tre i, f jol nyi,nköpta unghingstar fingo alla B pd, grund, au ui,sad,e louand,e föL. Förutom
föreni,ngens hi,ngstar ui,sad,es tuå, stycken god,a AB-hi,ngstar.
Som helhet kan man noE sdga, att Vartoftaorten ndrmar
si,g d,en positton, som liinets frd,msta htistuppföd,arbygd,er i,nnehar.

gren, Storeg., Brismene, Vendeia B, 20 kr., f.
Vendes, äg. Valter Oskarsson, Fröjeredsled,
Slutarp, Carmen B, 20 kr., f. Magnet, Gustaf

Oskarsson, Bran storp, Slutarp, Marja B,

20 k.., f. Junof, äg. Gustaf

Oskarsson,

Brandstorp, Slutarp', Blända B, 20 kr., f.
Dalila, äg. Bröd. Johansson, ödeg., Axtorp,
Tyra B, 20 kr., f. Reflex, äg. Nils Kä116n,
Strängg., Vårkumla, Maja B, 20 kr., f. Espino, äg. Helge Vikström, Hallag., Slutarp, BelMapgret, äg. Helge Vikström,

lis B, 20 kr., f.

Hallag., Slutarp, Vanja B, 20 kr.,

f.

Valdo,

äg. Hjalmar Johansson, Storeg., Börstig, UlIa
Godk., f. Uro, äg. Ivar Andersson, Gunnestorp, Börstig, Maja B, 20 kr., f. Pierrbt, äg.
Torsten Andersson, Backg., Siutarp, Mangnie

B, 20 kr., f. Magnet, äg. Thore Andersson,

Naglarp, Kinnarp, Bldsa B, 20 kr., f. Reflex,
äg. F. Joharxson, Brogården, Göt,eve, Wirma
Ä8, 40 kr., f. Blanho, äg. Nils Kä116n, Stränggården, Vårkum1a, Rega B, 20 kr., f. Reflex,
äg. Erik Sund6n, Mellomg., Slutarp, Lora B,
20 kr., f. Lo're11, äg. Allan Johansson, Alarp,
Kinnarp, Varry B, 20 kr., f. Espoir, äg. Bertil Andersson, Ekesgärdet, Brismene, Dansy III

B, 20 kr., f. Aktuel1, äg. Allan

Johansson,

A1arp, Kinnarp, Sessan B, 20 kr., f. Magnet,
äg. Alexis Bohman, ödeg., Slutarp, Daisy B
2,0 kr., f. Heroton, äg. Åke Gustafsson, Sto-

reg., Sandhem, Börstig, Aga B, .20 kr., f..
Tore, äg. Erik Sund6n, Mel1omg., Slutarp,

Magny B, 20 kr., Magnet, äg. Salom. GusBrandstorp, Slutarp, Ressy, f. Reflex, äg. Val- tafsson, Prästg., Kinnarp, Wailis B, 20 kr., f.
demar Johansson, Siggag., Slutarp, Lo1a, f. Verdan, äg. Erik Fransson, Risholmen, FalReflex, äg. Erik Franson, Risholmen, Falkö- köping, Lonetta AB, 40 kr., f. Lorell, Erik

Slutorp

ping, Dolly, f. Al<illes, äg. Valter Oskars- Fransson, Risholrnen, Faiköping, Sylvia B,
son, Fröjeredsled, Siutarp, Mona I, f. Monte- 20 kr., {. Gorijaht, äg. Ruben Andersson,
1 års ungston med skp.
Bello, äg. .Artur Andersson, Kringlarp, Bör- K,rokstorp, Slutarp, Dansy I A, 50 kr., f.
stig, Göta, f. Monte-Bello, äg. Henning Lars- Magnet, äg. Äl1an Johansson. Alarp, Kin:rGustafsReflex,
äg.
Salomon
Vega II, f.
Hallan, Brismene, Loretta, f. Lorell, äg. arp, Blanka B, 2C kr., f. Blanko, äg. Äke
son,
äg.
son, Priistgården, Kinnarp, Lillan, f. Ajve,
Ragnar
Gustafsson, Siggag., Slutarp, Rella, Gustafsson, Storeg., Sandhem, Börstig, Adua
Assar Johansson, Svenstorp, Kymbo, Tyra, f.
B, 20 kr., f. Agav, äg. Erik Fransson, RisholMagnet, äg. Assar Johairsson, Svenstorp, f. Refiex, äg. Paul Johansson, Skräddareg.,

Kymbo, Dansy IV,

f.

Reflex, äg' Allan Jo- Grolanda, Mona,

f.

Monte-Belie, äg. Anders

hansson, Alarp, Kinnarp, Majken VI, f. Re- Hallgren, Skräddareg., Grolanda, Stjärna, f.
flex, äg. Salomon ,Gustafsson, Prästgården, Wa1do, äg. Elmer Johansson, Stommen, Dö-

Hingstar.
i

Il,eflex A, 125 kr., Garvol, Kinneveds m. fl.
Kinnarp, Sättan, f. Reflex, äg. Torsten An- ve, Torgis, f. Espoir, ä9. Allan Blanir, Ves- sockn. Hingstfören., Siggag., Slutarp, Hetteur
dersson, Backgården, Slutarp, Eiba, f. Elbe, terg., Börstig, Stim.ana, f. Stim, äg. Oscar B, f. Heron, Kinneveds m. fl. sockn. Hingstfören." Siggag., Slutarp.
äg, Valter Oskarsson, Fröjeredsled, Slutarp, Nero, Skatteg., Brismene.
I Slutarp visades 113 hästar, därav
i
Bansy, f. Blanko, äg. Äke Gustafsson, Storeg.,
Sandhem, Börstig. Reisa, f. Reflex, äg. San3 års ungston med fris.
I godkändes 95 st.
frid Nilsson, Kotarp, Slutarp, Saga, f, Re- Ala-Dansy, avelsdipl., f. Reflex, äg. A1flex, äg. Nils Kä116n, Stränggården, Vartofta, lan Johansson, Al"rp, Kinnarp, Flora, avelsSyljan, f. Sylbin, äg. Oskar Kjeliander, Mos- dipl., f. Blanko, äg. Erik Danielsson, Lilieg.,
sag., Strutarp, Belona, f. Monte Bello, äg. Luttra, Revella, avelsdipl., f. Reflex, äg. Erik
Elias Scherman, Vintorp, Börstig, Ejan, f. Fransson, Risholmen, Falköping, Monda, f.
Elbe, äg. Bertil Johansson, Västarp, Brisme- Monte-Bello, äg. Salom. Gustafsson, Prästg.,
ne, Stina, f. Stim, äg. NiJs I(ä116n, Sträng- Ki4narp, Kerstin, f. Stim, äg. Erik Andersj

I

gården, Vårkumla, Monika, fr Reflex, äg. son, Löfsg., Kinnarp, Relli, f. Reflex, äg.
Thore Andersson, Naglarp, Kinnarp, Ragni, Sanfrid Nilsson, Kotarp, Kinnarp, Re1lan, f.
f. Monte-Bello, äg. Henning Larsson, Hallan, Reflex, äg. Sanfrid Nilsson, Kotarp, Kinnarp,
Biismene, Bojan, f. Bonit, äg. Helge Vik- Espa, f. Espoin, äg. Hjalmar Johansson, Stoström, Hallagården, Slutarp.

reg., Börstig, Bella, f. Blanko, äg. Helge Vikström,, Hallag., Slutarp, Dolly, f. Reflex, äg.
2 års ungston med skp.
Vilander Josefsson, Nolg., Axtorp, Rexan f.
Flexa, f. Refiex, äg. Salomon Gustafsson, Reflex, äg. Alexis Bohman, ödeg., Slutarp,
Prdstgården, Kinnarp, Ref1y, f. Reflex, äg. Daga, f. Monte-Bello, äg. Artur Andersson,
Åke Gustafsson, Storeg., Sandhem, Börstig, Kringlarp, Börstig, Bella, f. Julkir, äg. Gustaf
Monica, f. Stim, äg. Gtxtaf Oskarsson, Gustafsson, Vdstergärdet, Br:ismer-e, Rexi, f.

i

KinnarP bäst vid NTO:s
mästerskaP' 'lt'6'

sPSRTT{YTT

Skaraborgs NTO-distrikt höll i söndags
var
en distriktsungdomsstämma i Hjo' vilken

denna hö1ls distriktsmästerskap i fri idrott' Som väntat 'dominerades
som oedessa av den goda Kinnarpstruppenr

talrikt besökt. Vid

llarry Arvidsson årets
två,aikulaiSverige'
arfi-"ru.

lade segern
Resultat:
100
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ett resultat, som placerar honom på andral
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Vinstlista
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fiiniierps IF:s lotteri.

1:a vinst

**itffffiffi
rekord! Tre pojkar, som säkert låta tala om sig i for,tsättningen.

sitd personliga

lår+i'ry#4li1i;'i-ili i
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för Gösta.
De tuå' kasturbröd'erna Arui'dsej ställa upp på 400
son. Storebror HarrY i,nstruerar
ttltebror Gösta uid' en kurs.
meter och i hans frånvaro hade Jan Gusta
hem
att
svårighet
tafsson, N:issjö, ingen
Harry Arvidsson: Har tränat rtrIårt
segern. Han ledde sitt heat praktiskt taget sedan tidigt i våras. Jag har kiint på mig
från start till måI. östbo 1åg tvåa på upp- att de 15 rneterna inte är långt borta' Nu
loppet men passerades på sista tampen av
var det ju ett bra steg På vägen.
Sand6n, Skackan. Kill6n led nog mest av
Gösta Arvidsson: Jag har tränat
den tunga banan.
lika sorn, Ilary. Jag har nfrr st'ora
viildigt
Larsson
Alf
ungefär
I andra heatet rusade
i början, men höll blott 200 meter. Lovande SM sorn nästa stora uPPgift'
Gudhems-Gustafsson gick så upp till ledTage Pettersson: Det var andra
ningen, men han fick se sig knappt slagen av gången i år, sos. jag ficlc stryk av ltrarry'
Herbert Nilsson, IFK, Borås. Ett starkt lopp
1,500 m.: 1) Sigge Persson, Skackans IF.,
av Gudhemspojken.
Karlsborg, 4,13,4; 2) S. Davidsson, Mullsjö
junioav
delen
Bo Benning ledde största
IF, 4,74,0; 3) B. Torstensson, IFK, Borås,
rernas 10OO-meterslopp men fick ge sig på 4,14,4; 4) R. Mahl, Säffle, 4,15,6; 5) Folke
upploppet fg" anstormande Lars Jonsson, Johansson, Hagens II., 4,L6,4; 6) E. Fant, IK,
Wilske, 4,18,0; 7) B. Magnusson, Nässjö IF,
Alingsås. Arne Andersson, Luttra, bärgade 4.19.4: 8) G. Frisk, Kinnarps IF. 4.32.8.
en hedrande tredjePlacering.
Kulstötning: 1) Harry Arvidsson, FalköFår Gösta Arvidsson satsen i diskus att pings AIK, 14,85 (Nytt Skaraborgsrekord),
stärnma, blir han farlig för de stora "dis- 2) Tage Pettersson, Lidköpings IS, 14,84; 3)
kuspojkarna" skrevo vi häromr{figen. GöstE Gösta Arvidsson, Kinnarps IF, 14,11; 4) R.
IF Elfslorg, 11,05.
fiak satsen att stämma och'såväl Urban Torvall,
2000 m.: 1) Gunder Hägg, 1\{a1mö AI,
i
bita
fingo
Svensson och K. G. Johans-son
5,2Q8; 2) Helge Andersson, IFK, Linköping,
gråiset för den unge och ytlerst lovande
5,46,0; 3) M. Dahlstrand, IK Orient, 5,54,0;
Kinnarpspojken. I{andlande Arvidsson i 4) Dick Nilsson, IK Vega, Göteborg, 6,14p;
pojkar
.
.
Kinnarp har all heder av sina
'
5) G. A1v6n,_Kinnarps-IF, 622-0
Tävlingarna voro överstökaile på mindre I Diskus: 1) G. Arvidsson, Kinnarps IF,
än 1% timme, viiket får utgöra ett betyg så 42,74; 2) Urban Svensson, Falköpings AIK,
41,62; 3) K. G. Johansson, IK, Wilske, 40,24;
gott som något för arrangörerna.
4) Gösta Olsson, Skultorps IF, 39,74; 5) H,
Arvid*sson, Falköpings AIK, 30,15; 6) Tage
Pettersson, Lidköpings IS, 38,42; 7) H. AmDet
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Franz6n. öIS. kunde

r6n, IFK, Borås, 3?,66; 8) Eskil Eriksson, Ha-

'

IF, 37,40; 9) 3,. Torvall, IF, Elfsborg,

iBorås,

36,38.
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Vinsterna torde avhämtas
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3i G Frisk, Kirurarp'

åi..å; ?;l""'ä:u,f;
l.,tx* KinnarP,
34,12'

i.{f.:'.

publikens smak. Harry tog ledningen redanl I I :,, r#r.++,ål]
i fårsta stöten:: 14,tt0. men ökade redan i an-fl *{ryXH
,{

1

58'7'

olsson, K:,':"'L 5fl;"
-e"aäÅon'
"täåfu"t'luj' *,.,"
;T"lä;' rl' arl"
Sinnarp' 31"'25'
Kinnarp' 29'^60
Andersson.
zi-S"å"
'';.::-. rt
10.49, 2) åI" b
Arwirlqson !9,q,.2)
b. A.rrid""ott'
Ii"l*' 1) E

a"'äåä,

Pet-l :,,.:.:

Ä.--cia"turg,-Mö11torp' 56'7;

h'o'å,-,1 Ji*%li"*:**iiåTx;l il;o "r
a"rå'öf*t"^. K"innarp, I'45; 3) Ä' Andersson'

\Of*^l

med. Stöddige, sympatiske llarry Arvidssoni =--i'^':::*:::rl: :.::r
tog revansch på distriktsmästaren Tase

m.: 1) Siig Karlsson, Kinnarp'-12'4'-.2)

Arne Olsson, KinnarP.,

satte nytt skaraborgsrekord i går kväll
och släg Tage Petterssons med 1 Gm'
ftt r"tora blevo vi i

samtliga grenar utom 400 m'
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KinnarP'
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WilEotqons af-

KINNARPS rF.

SLUTARP.

C ENf, ffiN T,
snäckskal inkommet.

sANO6rqs.
SLUTARP.

Fallfru[ate
sva,rta vinbär och krusbåi,r uppköpes
vinbär
uppköpes eJ mer denna säsong.

ti$t h6gsta dagspris. Röda'
Sand6ns. TeI. I(innarp

I
I

113.

ss,uTAlaP.

mallon, I(larbäro
röda och svarta vinbär uppköpas alla
dagar till högsta priser i större och
mitrdrc Particr.

"-r'"16t* @
_

FlobY
omkring
11
till
kl.

lFem nya rekord vid

Ekvallen
Söndag

15.

falhyUdsmäslsrnknm
I lri idrött
för junioier.
.AlIa Falbygden bästa juniorer deltaga. Bt. a. svenske juniormästaren
i kula och diskus

Gösta Arvidsson,

Ki'nnar1t.

OBS.! I{ögttl*rsPeakor
inträcle: 50 örc, barn fritt.

OtsS.!

Kl. 17. Fotboll.
FålköPlngsserien.

Bjurums SK.-FlobY lF

B.
Floby IF.

FOTBOT-L
å Tångaålvlenr SlutarP.
Söndagen den 5 aug. kl. 15,3(1.

Skövde AIK B-SlutanPs IF

F{at

tric för

u!s'tc'

Gösta Arvidssom?
Allt är klart för {aibygdsjuniorernas
terskap

i

friid-rotit. på Ekvallen

mäs-

i Floby i

morgon.kl. 11. Lottningen av de 47 anmä1da
i sammanlagt 84 starter verkstäildes i onsdags
kvä11. Svenska juniorrnästaren i kula och
diskus, Gö-.ta Arvidsson, Kinnarps IF, återfinnes sålunda i startlistan och hans framträdande emotses givetvis med strösta förväntan bland ortens idroltsintres.serade. Ett
annat namn, som också intresserar särskilt,
är Gu{hems Bertil Gustafsson, som startar
på 100 och 400 m., där han redan gjorit upprträrksamrr.rade resultat och

bI. a. blivi't

se-

niormästare i FM. I övriga grenår äro inte
segrarna så givna. På 1500 m. är väl M. Pet.ter:sson, Wilske, favorit med Eidor Andersson,
Kinnarp, och S. Bengtsson, Karleby som svå-

raste konku{renter. Längdhoppet ser som
segrare B. Steffner, Karleby. Samtliga kast
vinner svenske junior:mästaren give.tvis, och
då juniorredskap användes mätes säkert
cvanliga längder i hans kast.

Slarviga föreningssekreterare ha tyvärr
förorsakat att många pojkar inte få deltaga,
enär anmälningarna inkommit t. o. m. två
dagar försent. Den gamla variliga his;torien
vid alla mästerskapstävlingar, och ändå a1drig någon bättring.
Arrangörerna ombesörja, att publiken skall
kunna följa tävlingarna vd1 genom högtalarkommentarer.

II

j*ior-Falhygds i
g.tsande solvärme.

1500
4,33,4,

m. vann Gudhemsbon Ivan Axelsson
och rekordhållaren i stav Ejdor An-

dersson, Kinnarp, vann stavhoppet på 2,80.
Slutligen vann Wilske sta-fetten 4X1 banvarv. Gudhems slutman Bertil Gustafsson

gick fram starkt på slutet men kunde inte
hota. Skillnaden i mål var mellan de två lagen omkring 3. meter, varför tiderna äro
missvisande.

Tävlingen var bra arrangerad och undanArvidsson, Kinnarp, och Gustafsson,
stökades
snabht. Högtalaranläggning hade
Gudhem, blevo dubbla mästare.
lätta

uppsatts, Speakern kom ifrån den inte
uppgiften med äran

i behåIl.

Ellson'

I flödande solsken avgjordes i söndags de Resultat:
100 m.: 1) B. Gustafsson, Gudhem, 11,6
tredje Falbygdsmästerskapen för juniorer på
PettersEkvallen i Floby, där Floby IF stod som ar- nytt mästerskapsrekord; 2) Donald Karleby,
son, IK Wilske, 11,8; 3) B. Steffner,
rangör. En del god resultat nöterades, och 11,8; 4) S. Dahlström, IK Wilske, 11,9.
fem nya mästerskapsrekord sågo dagens ljus.
t!00 m.: 1) B. Gustafsson, Gudhem, 55,4;2)
Och några till kanske det hade blivit, om in* Ejdor Andersson, Kinnarp, 58,0; 3) O' Thör,te värmen hade varit så stark. Den lämpade nell, Äsarp, 59,1; 4) Sven Eriksson, öja, 60'2;
5) Bengt Svensson, Karleby, 61,0.
sig faktiskt bättre för semesterfirande vid en
1500 m.: 1) I. Axelsson, Gudhem, 4,33,4;2)
badstrand. De #åvlande slappnade av, och Arne Andersson, Luttra, 4,35,0; 3) Magnus
den där verkliga gnidtan fattades, Men som Pettersson, IK Wilske, a35,4; 4) S. Bengtsson,
sagt: trots detta blevo tävlingarna sorn hel- Karleby, 4,4I,0; 5) Lars Johansson, Broddehe't lyckade, och återväxtbn av idrottsmän på

torp,

4,42,0.

Kula: 1) G. Arvidsson, Kinnarp, 15,81
(nytt mästerskapsrekord); 2) L Fransson,
IK Wilske, 14,04; 3) Arne Andersson, Luttra, 11,38; 4) S. Isaksson, Börstig, 10,93.
Diskus: 1) G. Arvidsson, Kinnarp, 45,79
(nytt mästerskapsrekord), 2) I Fransson,

Falbygden tycktes vara ganska god.
Store och kraftige Gösta Arvidsson från
Kinnarp och lille välbyggde Bertil Gustafsson
från Gudhem voro mästerskapens "två stora" med två mästerskap och en andraplace- IK Wilske 36,05; 3) Arne Andersson, Karlering var. Gustafsson tog för sin del miister- by, 35,02; 4) Svän Andersson, Kinnarp, 33,33;
skapen på 100 och 400 m. utan att någon 5) Folke Gustafsson, Karleby, 32,91.
Spjut: 1) L. Hoffman, Broddetorp, 48,22;
gång vara hotad. Tiderna voro därti11 go-

2) G. Arvidsson, Kinnarp, 47,49; 3) Mats
vilket iir liktydigt med Sand6n, Äsarp, 42,27; 4) Ä. Torstensson,
nylt mdsterskapsrekord, och på 400 m. 55,4' Kinnarp, 41,7t; 5) S. Dahlström, IK Wilske,
da:

1l-,6

på

100 m.,

endast två,tiondelar sämre än Eliassons re-'
kord. "Kyparn" är ju god för bättre tidert
men hade ingen anledning att offra mera
krut. Andraplaceringen kom i längil på'5,94t
På 100 m. tycktes Dahlström vara ur slag. i
Juniormåistaren 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-

40,36.

Höjd: 1) Gunnar Gustafsson, Gudhem,

168

(nytt miisterskapsrekord); 2) O. Thörne11,
Äsarp, 160; 3) L Alström, Floby, 155.

Längd: 1) B. Steffner, Karleby, 6,08 (nytt
mdsterskapsrekord); 2) B. Gustafsson, Gudhem, 5,94; 3) S. Dahlström, IK. Wilske, 5,54;
4) R. Göransson, Kinnarp, 5,52; 5) G. Gustafsson, Sandhem, 5,31;

öja,

6)

Sven Erikssor:,

5,23.

Stav: 1) Ejdor Andersson, Kinnarp, 2,80;2)

Gunnar Gustafsson, Gudhem, 2,70.
441 banvarv: 1) IK Wilske
skapsrekord från förra året avsevärt. An- 2)Stafett
Gudhem 2,24,9; 3) Kinnarp 2,25,4.
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 höll på att bliva tredubbel miistare, när han redan från början tog ledningen i spiut på ett betryggande avstånd från
de övriga deltagarna, men så i sista kastet
samlade sig rekordhåIlaren Hoffman från

2,24,8;

s. l-" fJ,-t)ft4

Broddetorp och fick i väg reilskapet ett stycke längre än Arvidsson. Hoffmans kast mätte 48,22, precis 6,5 meter från fjolårsrekordet.
Arvidssons längsta kast mätte 47,49.
Liksom kastarna åstadkommo två nya rekord, kunde två förbättrade miisterskapsno-

i fri idrott

anordnas ?L Tångauallen, SlutarP,
söndagen den 12 aug. kl. 14,00 (k1.
L0,30 frn. försök 100 och 400 m.)
Servering.

'

teringar påföras hopparnas konto, trots att
griishoppbanorna inte inbjödo

till

U.

Gudhem,

som även vann höjd vid "Falbygds" för seniorer, vann denna gång på 1,68, en centlmetgr bättre än Luttra-Nilssons förra rekord.
Gustdfssons andra försök på höjden 1,70 var
nära att lyckas. 16-årige, lovande Bengt
Steffner, Karleby, vånn som viintat längden

och satte ett förnämligt rekord på 6,08, som,
om han förbliver Falbygden trogen, kan förbättras åtskilliga gånger till. Steffner visade,
att han även är snabb genom att bli trea
11,8.

L.

några topp-

prestationer. Gunnar Gustafsson,

på 100 m. på

Ktnneueds S.

Le$rmftmir
ä

lrlrottsytlatsen, Slutarp, söndagen

den 12 aug. kl. 19,30.

Folklekar

till

musik.

Servering.
Ki4neueds S.

L.

U.

Stark trio

till SM:

Rune, Harry o. Gösta.

ffiSDdpffiTNYTT

olt-6'

I morgon och om lördag och söndag gå de
50:de Svenska Mästerskapen i fri idrott av

stapeln på Stadion. I år komma

sålunda

tävlingarna att hållas tre dagar mot tidigare
Samtidigt med måisterskapen högtidlighå11er Svenska Idrottsförbundet sitt femtioårsjubileum, som naturligtvis kommer att firas med en del festligheter.
Vad själva tävlingarna beträffa, har det i
år blivit rekord med avseende på antalet anmälningar. Icke mindre än 472 anmälningar
ha inkommit. Fjolårets rekordsiffra utgjorde
457. Anmdlningarna fördela sig på de o1ika grenarna på föijande sätt: 100 m' 41, 200
m. 32, 400 m. 48, 800 m. 43, 1,500 m. 60, 5,000
m. 63, 110 m. häck 2A, 4W m, häck 27, 3'000
m. hinderl6p-riing 1?, höjdhopp 28, stav 20,
längdhopp 17,'3-steg 20. l:r'ri:;tötning 27, diskus 28, spjut 23 sarq;!.slJ;-h'r-srning 14.
Som synes tigga''Tiri, arh 5,000 m. främsl
med 60 respektive 63 anqoä-lningar. Svenska
Mästerskapen, som.ju utgöra friidrottssäsongånu klimax, bruka bjuda på skarpa oqh
spännande strider.
SM-deltagare från Falköping och bygden
omkring bliria Rune Persson, Harry Arvidsson och Gösta Arvidsson. Rune stälier upp

två.

på sin specialdistans 1,500 m., vilken gren
säkert kommer att bliva ett riktigt getingbo.
Försöken på 1500 m. gå i morgon eftermid-

dag, och {inalen avgöres på'söndagen. Segi denna gren får som pris "låna" den
ståtliga Dicksonska pokaien. Harry Arvidssons SM-gren blir kulstötning, där han med

f{arry Arvidsson blev ttråa
i kula på 14,53 ttid 8M,
tl/6-- t{5.'

Fiuia, där ju Harry Arvidsson från
il'aiiiöping deltog, vann's av H. Willrr1' i)å -i5,04. Hary gjorde dock en
si.i",.;r:;i ntatch och infriade förvänt.ii,iiirr,!.i';ia, 'iilll ful.lo senom att bliva
andre man på L4,53. Trean var också en västgöte, niimligen Tage Pettersson, Lidköping, sorn stötte 14,49.
Det får betraktas som en mycket god
prestation av de båda "kulgossarna".
Harry, som därtill inte en enda gång
varit på påseende av en tränare. Segraren Willny förklarade också, att
detta visar hur bra Haruy egentligen
är och man tydligen kan vänta stora saker av både Arvidsson och Ta.
ge Pettersson. På fjärde plats kom
Knud Havel, Göteborg, med, 14,25.
Gösta Arvidsson blev utsla,gen i försöken men kommer säkert igen ett
annat år.

SONDAG
Kl. 8-9 cm.
Barnförbj.

Marschen

nnot

EERLIN

En skakande sklldring av

hur det &oderna kriget
ser ut i närbild.

raren

sina tidigare förnämliga resultat bör få en
god placeri4g. Både försök och final i kulstötningen gå i morgon. Harrys bror Gösta,
deltager i kuia 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!

S*r*rnsmAiitrsr
vid augustispelen.'i f.tri idrott för juniorer på
Odensplan i kväl[ kl, 19,'15.
Bt. a. starla Pelte fulalrnberg ock Rolf Frostegård, Skara
Gösta Arvidssory l(innarp och
Intriide: 1 kr. och 50 öre.

$fl&äsfiffs$fr
anordnas
augusti.

i Slutarp

clen 1g och

g. r. F.

1g

Bertil Gustafsson, Gudhem.

Stor Augustifest
anordnar

SöDRA SKARABORGSSERIEN.
Stenstorp-Floby 4-5.
IFK Tidaholm-Åsarp 3-2.
IFK Falköping-Mullsjö B+2.
Siutarp-Skövde AIK 2-8.

Slutarps

I. F. ä ldrottsplatsen

lördagen den 18 kl. 20 och söndageir den 19 kl. 1g
rned, dans till tonerna av Åke Werners populiira kuintett.
På söndagen inledes festen med en fotbottsmatch mellan Damlag
och Gubblag.
Btorslagna basaranordqingar.
Inträcle: 1:

-.

I
I
I

t:'fr.

Multsjö-stutarp b-tr.

Harry Arvidsson

UlrttrjO vann en klar seger över Slutarp
med

5-1 i

höstsäsongens första hemmamatch

efter en halvtidsledning med 1-0' En hård
Ivind blaste i planens längriktning och gåsterna kunde mecl hjälp av denna hå1la spelet
jämnt i första omgången, som för övrigt

hade flera tillfällen

att briljera.

ta Finland på Staction' Laget fick följande
sammansättning: 100 m.: L. Strandberg, O'
Laesker. 400 m.: Sjögren, Ljunggren' 800
m.: Liljekvist, Malmberg. 1,500 m': Hägg,
Strand. 5,000 m.: Durckfeldt, Ernst Andersson. 10,000 m.: Jakobsson, Lars Nilsson,

I

andra halvleken fann de gulsvarta melodin
och Slutarp fick finna sig i en ganska rejäl
utspelning. Sahlqvist ordnade 2-0 och "Lille-Gustav" gjorde 3-0 genom ett krutfyilt
skott. Slutarp hade sedan hand om spelet en
kortare period och vi. Setterberg kunde därunder re{qqera tili 3-1. Mullsjöförsvaret.
spelade nu ganska virrigt och det såg många
gzinger hotande ut. Det blev emellertid 4-1
genom hy. Selander, som utnyttjade ett missförstånd i gästernas försvar. MIF var sedan
helt överlägset och Slutarps smidige målman
Skotten

voro dock i de flesta fall dåligt riktade, varför utdelningen inskränkte sig till ett enda
mål, inspeiat av Sahlqvist.
I det justa slutarpslaget framträdde särskiit mv., hb., ch. och cf., vilken senare i andra halvlek gick ner på hi. och därifrån
gjorile ett gott arbete.
I mullsjöförsvaret var ch. "Lille-Gustav"
Johansson som vanligt den klippa, på vilka
de flesta anfallen strandade. Vb. Petrus Andersson hörde också till de bättre. Forwardskedjan såg för dagen två nya mannar, vilka
placerats på yttrarna, och fcirsöket slog väl
ut. Hy Selander hörde således till en av planens bästa spelare. Vy. Nord gjorde också
ett gott intryck. Cf. Sahlqvist inte fullt så
bra som vaniigt
- tre måI kommo dock från
hans fötter. "Jumbo" Lindsted,t på vi. arbetade förtjänstfullt.
Domaren Torsten Gustafsson hade
- som
gott grepp orn spelet.
vanligt

Undertecknade svenska undersåtar stifta

Svenska idrottsförbunilet uttog i tisdags
det lanclslag, som den 2!-22 alrg' skall mö-

kännetecknades av luftboilar, skeva passningar och virrigt spel från båda sidorna' Målchanser saknades inte, men det var först några minuter före pausen, som cf' Sahlqvist

kunde förskaffa hemmalaget ledningen'

$tiflelsetlrkurtd,

landslagsmati,_*

I

Uppsala. Häck

1,10

m.: Lidman, Kristoffers-

son, Häck 400 m.: Sixten Larsson, Westman. Stafett 1,000 m.: De på 100 och 400 ut-

i

tagna löparna. Höjd: Duregård, Lindecrantz'
Längd: Håkansson, Strand, Landskrona. Stav:
Sundqvist, H. Oisson, Malung' Tresteg: Hallgren, B, Jonsson, Vikingen. Diskus: Hell-

berg, Bergh. Kula: Willny, Harry Arvids-

son, Falköping. Siägga: Bo Ericsson, Karlstail, Linn6, Elfsborg; Spjut: Eriksson, DaIaFloda, Atterwall.
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 kornma att fastställas under de
närmaste dagarna.

Harry även med mot
Danmark.
sönilags var det på tal, att
Harry Arvidsson och Tage Pettersson skulle
få alternera som landslagsrnåin. Något så-

Efter SM i

dant biir det dock ej. Enl' vad Svenska
Idrotisförbundet nu meddelat är llarry A'
även uttagen rnot Danmark, vilken landskamp går i Köpenhamn den 25-26 aug. Så
nu har Harry fått riklig 1ön för sin tränings-

flit i år och

en sporre

till forisatta krafttag.

:
ONSDAG
Kl. 7-9 en.

Vid Triangelklubbarnas fri idrottstävlingar
på Slottskogsvallen i Göteborg i gar kväll

blev Knut Havel, Vikingen, etta i kulstötning
med 14,33, med Harri Arvidsson, FAIK, på
andra plats med 14,28 och tre Gösta Arvidsson, Kinnarp, 13,80.

I

stafett 1000 meter segrade Göta, Helsing-

borg, på 1,56,8, vilket är'endast 2/10 sek.
re]'särnre än Hellas och Lihköpings svenska
I

kord.

I Rune Pers3on ställde ej upp;på.grund
v6[t-cA.
lskada.

.

den dtrålander roliga succdn

ttlär seklet
var ungt.

högsta ddgspris.

Sand6ns tel. Kinnarp

;å ldrottsplatsenr

Sl utarp
onsdagen den 22 aug. hl. 20.

S.
113.

I. F.

60,000:

Oscar Daistrand, Gustav
Undertecknade
Karl6n och Evert Sand6n äga rätt och skyldighet att som likvid för 360 aktier på bolaget 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

i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas

person, som icke förut är aktieägare

förutvarande aktieägare ti11 inlösen genom

skriltlig anmälan hos bolagets styrelse." Ätkomsten av aktien skall därvid styrkas samt,
där äganderätten övergått genom köp, uppgift lärnnas orn den betingade köpeskiliingen.
Niir aktien sålunda tiI1 inlösen hembjudits,

skall styrelsen därom underrätta bolagets
aktieägare på sätt orn meddelanden till aktieägare 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, ska1l företrädesrätten dem emelldn bestärnmas genom iottning, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så 1ångt ske kan, skola jämnt för'de1as bland dem, som vilja lösa. Lösenbeloppet skail utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist
på åsämjande, bestämmes i den ordning, lagen om skiljemän den L4 juni 1929 stadgar.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler
sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan

lömingspriset å dyiik aktie i behörig ordning
fastställts, aktien ej inom 20 dagar däre{ter
inlöses, äger den, som hembudet gjort, att

sitt

säte i

Kinneveds socken, Skaraborgs län, och bestå

av högst tre ledamöter och en

suppleant.

Består styrelsen av mer än en ledamot, är
den beslutför,, då två ledam.öter äro närva'rande och om beslutet ense,
Kallelse till bolagsstämma, ävensom andra
meddelanden till aktieägarna, skola ske ge-

nom rekommenderade brev. Kallelseåtgärd
skall vara vidtagen senast två veckor före
ordinarie och en vecka före extra bolagsstämma.

Slutarp den 17 augusti
Oscar Dalstrand.

Evert

Sandr6n.

1945.

Gustav Karl6n.

Sanfritl Karlsson.

Sven Johansson. Tage Norrlander.
Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

John Karl6n.

DATI

FmF,.#trs'asg{d
till

EDVARD PERSSON

av

Slutarp.
uppköpcs

Barntillåten.

1i

Aktiekapitalet skall utgöra lägst

kr. och högst 180,0t)0: kr. Aktie skall lyda
- till viss man,
å 100: kr. och ställas

bliva för aktien reeistrerad.
Bolagets styrelse skall hava

-

Har.y lvåa, Götla hea.

härmed etrt aktiebolag enligt löljande huvudgrunder.
Bolagets ändarirål skall vara att, efter övertagandet utav den av Oscar Dalstrand, Gustav Karl6n och Evert Sand6n under firma
Slutarps Snickeri- & Likkistfabrik bedrivna
rörelsen med tillgångar och skulder, äga och
förvalta fast egendom sarnt bedriva handelsoch fabriksrörelse.

Ett

Pehr Andersson.

hontngshus

av timmer 16 alnar långt och 6,5 alnar brett samt en laclugård till salu.
Uppgörelse med ägarer J. P. Ki'ndlund, Rurlsro, Kxnnarq.

Fallfrukt

uppköpes

till

högsta dagspris.

Gunnar Clausonr Slutarp.

Internati,onella

frö

iilrottstiiul,ingar

d

Falköpi,ng meil deltaganile au tud, cr,u tle
ucilrli,gaste kulstötarna i Europa. Plus

En
skrotbil
till
ett

urilbgggd,e kaartmilaren och förre fi,nske

mristaren Ake Tammisto. Och så, kommer d,et blott 50A personer !ör att bekika

hästvagn,
vedgasaggregat till
personbil, 4 st. 17 tum däck till salu,

euenemanget i, d,et d,ejli,ga ucid,ret.

Bröderna Larsson,

rir clet otd,cks&1nt att uara tiiul,i,ngso"rrangör. Suerige har uniLer d,essa
D.d,

cErdra Sh.araborgsserien.
Slutarp--Äsarp 1-3.

2rlC
-Ll5i.

au spcirrni,n g så,r

miste

speci,ell,t med,eld,i,stuns

så,

ilet g&r

- anorilna en
nurlLerd,
Jaktiskt inle att
tciuli,ng au nå,gorlunila fornxet uta,n att

ffi$}[ffi0H.

på diskus, där han verkar ha möjligheF'. ö. var vinden mycket besvärande för diskusk4rtar4a.
I{ulstötning: 1) S. Bärlund, Finland, 14,89
m.; 2) A. Kreek, Norrköpings AIS, 14,66;
3) Tage Pettersson, Lidköpings IS, 14,51;
4') G. Arvidsson, Kinnarps Il', 14,03; 5)
Gunnar Johansson, Fjärås AIK, 12,36; 6)
Ragnar Andersson, Karleby GIF, 12,20.
1,000 m. (18-årsjuniorer): 1) Arnold Andersson, IK Orient, Uddevalla, 2,43,6; 2) E.
Kron, Anderstorps Itr', 2,45,2; 3) Jack Olsson, Skee TI'', 2,46,6; 4) L. O. Söderström,
Lidköpings IS, 2,46,0; 5) Arne Andersson,
Luttra.SK, 2,46,4; 6) S. Bengtssor, Karleby

sig
[.F.K. Falköptug B-Slutarps I.F. ter att nå längre än i kula.

SÖNDÄG
Kl. 6:8

ern.

Sarrifi*rb jtrflbn

iltlmrin
Mvnynfrfrvitem
En av svensk films största succöer!
Den ar enastående bra och man njuter av att se en så förn?tmlig svensk
film.

BZ.

bliodt så löpning sbetonat

att slå bort tre straffar gick Slutom två välbehövliga poäng i
hct nå,gon eller nå,gro ur d,et poytuliira
matchen mot Åsarp. Ilemmalaget hade
med,eld,i,stanskoytplet på, starttri,njen.
annars hela tiden ett rrisst övertag i spel
FAIK bör au sönd,agsttiuli,ngarna ha få,tt
frånsett några enstaka perioder. Siutarp
en god. fi,ngeruisning- iin ganska
startade bra och pressade Åsarps försvar,
zslt- qS,
som den första kvarten spelade ganska virdyrköytt.
rigt. Efter nio minuters spel tilldömdes
Nu blev det alcrig den där rätta fläkten
Slutarp en straff, som av ch. lades hårt
rakt på måIvakten. Åsarp spelade upp sig över tävlingarna
det saknades för det
efter hanci och kunde notera flera farliga mesta "kontakt". -Så var dock ej fallet i
anfall. I 23 min. tog laget ledningen med
1-0. Det var hY. som På Passning från södra kurvan, där publiken kunde tölja den
r'änster slog in bollen. Minuten efter var intressanta kultävlingen. Det var också
clet kiart för 2 0. Ch. missade på en boll mäkta intressant att studera hrr Bärlund
och Äsarps påpasslige cf. kunde från nära och Kreeks teknik. Den
skilde sig från
håIl "näta". I 31:a min. fick Äsarp en fri,,park strax utanför straffområdet. Denna vad man kan kalla den svenska genom att
iL,;les av cf. och bollen gick över målvakten
vara mera rytmisk. Särskilt gäller detta
: '-:it. Minuten efter var det klart för Bärlund. Om båda utlänningarna kan man
,.'if .."ii nummer två, vilken lades utanför av
li. . f.'rots dessa motgängar höll Slutarp säga, att de hade kroppen mera bakom
;p:iet uppe, men kedjan kunde ej utnyttja. sjäIva stöten, än vacl svenskarna hade. Och
r,tiiltillfäilena. Andra halvlek var 13 min. så en sak: såg Ni. på Bärlund och Kreek,
gammai, då Slutarp fick tredje straffen. de voro aldrig i stiilhet mellan stötarna
f',l,ri1;i gg.1g var det hy., som med ett lamt
utan joggade och daltade med kulan. Gösta
;,;.,, i. r:1.rg botien på målvakten. Alltefter
rir,'j r:rat{jten led rtot sitt slut förstod man, Arvidsson stöter mera harirroniskt än Tage
:t,i.L hemmalaget ej kunde utjämna Äsarps Pettersson. Den sistnämnde gjorde en
ledning. Gästerna visade sig ha bättre snärtig andra stöt, men kulan råkade glida
sa,r'spel och deras försvar slog ifrån sig lite på sidan i handen, varför det bara blev
:,r:r.. I{emmalagets vy. lyckades i 31:a min.
74,29. Här de fyra främstas serier:
i{ ,lr.:,r,;:a till 1 -3 efter en soloraid.
! &sarps lag mär'ktes bl. a. mälvakten. Bärlund 7407 7482 1489 1472 1"430 1400
.' övriga försvaralna voro ganska jämna'
1396 1400 7452 L460 1456 1466
iiedjanJ bästa voro hi. och cf. I hemma- I{reek
Pettersson
1429 1412 ]-.372 1"426 1363 1451
pålav
insatserna
g-iordes
de
bästa
laget
vb. och vh. I kedjan, vilken ej Arvidsson 1394 1369 1403 1365 1321 1353
,I*t.
"tr.,skapa några farligare situatione-r,
lyckades
rr^. cf. Arvidsson den, som mest oroade
Gösta Arviilsson aliskusÅsalps försvar.
kastare?
Dornare var CarI Gullberg, Skövde'
Diskuskastningen blev en seger för pålitlige Urban Svensson, €om var den ende
av deltagarna, som fick iväg skivan över
40-metersstrecket. Gösta Ohlsson, Skultorp, gladde med en andraplats. Gösta Arvidsson fick inte någon snits på sina kast
och kom inte över 30 meter. Kinnarpspoj: a'Tångavållen, Slutarp
ken är ännu en typisk flaxkastare, men det
dr frägan, orrr han inte borde specialisera
sönd. d'. 2 sept. kl. 13.30
Genom

årp

Kinnarp. Tel.

Grit, 2fr2,8; 7) B. Arvidsson, Luttra SK'

2.55.O.

Diskuskastning: 1) Urban Svensson, tr'alköpings .LIK, 42,4O m.; 2) Gösta Olsson,
SXuttorps IF, 39,98; 3) G. Rundgren, IFK
Nora, 39,93; 4) Tage Pettersson, Lidkölpinss IS, 38,56; 5) Ragnar Andersson, Kar-

Iietv ff, 36,29; 6) P. o. Bergman, Hovslätts
lrK, ss,os; 7)-G. Arvidsson, -tcnnarps rF,
(tl*La,t 4c+tr'1'€+)
lzs,ro.

$tiftsl$ottrktlnd,
Undertecknade här i riket bosatta svenska
undersåtar hava beslutat att bilda ett aktie_
bolag med ändarnåI att idka handels- och fabriksrörelse.

..Aktiekapitalet skall utgöra lägst Tiotusen
(30,000:
kronor fördelat i aktier å 100:
lirorror. -)
- säte
Bolagets styrelse skall hava sitt
i Kin_
neveds socken, Skaraborgs län, öch bestå av
fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen är beslutför när tre ledamöter äro tiilstä_
.(10,000:-) och högst Trettiotusen

i

des och om beslutet ense.
.Har annorledes än genom giftorätt, bodelning, arv eller testamente aktje översått tiil
person, som icke förut är aktieägare I boh-

get, skall aktien ofördröjligen hembjudas
förutvarande aktieägare till inlösen eänom
-

skri-ftlig anmälan till boiagets styrelse. Närmare uppgifter om vad som vid sådant hernF".a :it att iakttaga kommer att framgå av
bolagsordningen.
Kallelse till boiagsstämma, ävensom andra

meddelanden till aktieägarna, skola ske ge_
nom rekommenderade brev med allmiinna

posten. Kallelseåtgärd skall vara vidtaeen
senast två veckor före ordinarie och en väcka före extra stämma.
' Kinnarp den 28 augusti 1945.

Karlstedt. Ivar Gustavsson.
Einar Anderss,on. Erik Gustavson.
John

Olof Andersson.
Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Pehr

Inger

And,ersson.

Svensson.

AIt jakt

å Flasslrr, Kinnarlt rir vid lngt
svar förbjud9t.

an_

Jakk^ ii t t s dnn elx aa flr" en,.

Troulig lägenhet
eller Kinnalp

önskas

i Slularp
hyra

i

Tel,

Slutarp.,

höst.

1375.

,

FäItrfrukt
dagspris.

uppköpes

till

I

I

högsta

Sand6rrs tel. KinnarP

I

113. I

=_.==:_l

Kinrrevetlchauffören sorn körile på staketet

Kinneved, Vårkumla: höstvete 2,5, höstråg
2'5'
2, vårvete 2,5, korn 3, havre 2,5, blandsäd
potatis 3, foderrotfrukter 3,5, hö från odlad

i

jord 3 och från naturlig äng 3'
På grund av mild vinter blev det ingen
tjä1e, särskilt under snön, vilket medfört

sämre skörd, särskilt å den lättare svartmyllan och den dåligt utdikade jorden' Därtill
kommer nu de[ myckna regnandet' som medfört groddskador' Vårsäden står på många
stäilen under vatten och stor fara föreligger'
att skörden blir förstörd' Potatisen börjar
ruttna. Vallarna och betet bra' Höskörden
välbärgad. På trädorna 2ir brukningen förStor brist
svårad på grund av regnånd,et'
l'{ /4 -t4't'
på arbetskraft föreligger'-

GöSTA ARVIDSSON, IiINNARP,

i kula vid Wegas jubileumstävi Göteborg. Romare vann grenen på
14,19, före G. Andersson, Kville, 14,02 och
Arvidsson 13,88. Wallander, Kville, vann
400 m. häck på den goda tiden 54,2.
trlev trea

manträdet.

lingar

SöDRA SKARABORGSSERIEN.
StenstorP- IFK Tidaholm B 5-1

Trädet-Äsarp 3-3
Flobv-Mullsjö 6-1

-IFK
sd"#;ö

Falk-öPine B

Sr"tåtP

i

2-1
å i3_å,

t"
4 3 o 1 13-9
irätiouitor*e 4
1 1 13-12
sr.o"a"Ärxe 4 2
o 2 1o-7
2
iir<'r'änöpi"ge 411'2
8-13
öÅ;;t
511371-2L
Z'

Å;;;p
5 1 O 4 10-20
Mullåjö
SiutarPolO4T-79

StenstorP.

En ehar.rfför från Slutarp, som på kvälteiAen I april avlämnat slaktdjur'på slahtåiiet i Stenstorp körde på återvägen ned
i dikct och körde därvid ned ett staket pa
8 ä 10 meters iängd inom nyssnämnda-sa.'mt ati.- Baklämmän på bilen hade viil tillej, ha
fället ramlat av, rnen svar. sade siggäJla:märkt något särskilt. IIan gjorde
åe att nå, oa olyckan inträffade, sl<ulle
som
köra för'bi en 'framförvarande bil,emeltraneOe honom i diket. Å]d' trodde
tertiä inte på detta utan förmodade att det
var en teori, som svar. hittat på för att
söra saken så bra som möjligt för sig
haft så hög
iiatu. Antagligen hade hanherre
över biträstip"hel, ati fran inte varit
len, ilenade åkl. l\låiet var före vid värtingets sista sammanträde, men då var
svar. ej tiiistädes.
För hörande av ett vittne, som åkt med
i bilen, uPPsköts målet till oktobersam-

i

e

(q,-t{.

Byggnadstillstånd tlq-*s'
har av arbetsmarknadskommissionen
beviljats J. Karlstedt, Kinnarp, för bygge av bostads- och affärshus i Kinnarp'
Kinneved. samt tr'. Lindqvist, Mullsiö,
för bygge av bostadshus med affärslokaler på Sjöryd 15e i Mullsiö, Nykyrka'

Södra Skaraborgsserien.

6lq'qr'

Slutarp-rFK Falköping B

2-L.

I söndagens match lyckades- Slutarp
IFK:s Falköping
å-t"e. Hemmalaget hade vidtagit en del
omolacerinsar,' vilka visade sig vara till
dei trättre.- I synnerhet hade kedjan fått
lite mera tyngd, men samspelet är--ännu
Ytterinte av det slag, det borde vara' bästa
i
halvbackarna voro för dagen de
Eanska ov:äntat besegra

främmalaget, där dock varje man gjorde

sitt bästimed mer eller mindre framgång'
i dut gä.t..tde laget märktes mest vb', ch'
och cf.

Redan efter 15 minuters spel kom första
målet, vilket gjordes av gästernas "f' qT.gdelbart därefter utjämnade Slutarp staltnineen till l-1 med mål av cf. Spelet var
fot iämnt fördetat och då de båda la-

"": föifogade över starka försvar' var
ä"n
Jpelet för det mesta förlagt till mitten av
plutr"t. Måltillfällen saknades.dock inte' L
så Slutarps hi' vinsfmålet
åO:å *in. gjorde
-iiårt skott.
Andra halvlek blev
med ett
rträråt t" sämre kvalitet. Hemmalagets
ituau flera tillfållen att öka målsiffran
"?.
åen misslYckades'
Domarej Tingman, Mullsjö'

8

b
l)

2
2

t

Lektor August Bellinders
mlnne hyllat med högtid"
*lq-q€'

Vid lOO-årsdagen

lffi

fr6Wå;ä*;
l!
II
IT

GUNN wÄLr-cREN,

ll

Flickan och

tl

STIG JÄB,R,EL,

HILDA BORGSTRöM'

li Ett
ll
||
II

Djävulen
taitdat filmverk,

fyllt av gast-

kramande spänning, av vidskepelse
och betvingande kärlek.

ttI

lSlutarp
I Kevanschmatch

I
il

i lotbol I

meilan clarn- och gubblaget

å Tångavallen
den 9 sept. kl. 15,30.

llsöndaSen
Samiidigt

fl

1l
I
I

.

DRAGKAMP

mellan 4 korporationslag.

I

I

Sk,ttarps klrottspl'atsföreni,ng1.

av hans födelse.

På Svenneby kyrkogårct 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 kyrkan med Predikan av kyrkoherde I. Hallerbäck. Efter
predikan utdelades med anledning av
hundraårsminnet Patriotiska säIlskapets
medaljer till ett antal anställda på Svenneby herrgård vilken äges och brukas av
den avlidnes dotter, fröken Elsa Bellinder.
Medaljerna överlämnades av fröken
Bellinder. Därefter höll kyrkoherde
emeritus prosten Frans G. Hellström'
Moholm, ett tal från kyrkogången till
den avlidnes minne. Han talade över
orden "Han var en lärd man, och han
var en from man". Talaren berättade
bl. a. att lektor Bellinder på sin tid utgick som nummer två av 70 promovendi,
närmast efter Harald Hjärne och att
han under prostens kyrkoherdetid i
Svenneby aldrig saknats vid någon gudstjänst, så länge han levde.
Högtidligheterna fortsatte därefter
på kyrkogården. Vid graven talade
först den avlidnes son, iustitierådet Sven
Bellinder och därefter dottern, godsägaren fröken Elsa Bellinder samt justitierådets söner. Den nittioårige rektorn
S. Welin, Skara, talade till vännen och
riksdagskamraten. Riksdagsman G. Hal-

Lektor August Bellinder.

lagård framförde en hälsning och ett
tack från Kinneveds kommun där den
avlidne 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 Fosterländska Förbundet efter att för i dessa dagar snart
50 år sedan ha v4rit med om dess bildande i oktober 1895. Slutligen talade
rättare Gustaf Andersson. Samtliga talare nedlade kransar.

I

I
I
t

nt[1_

SEwto,rgo

Höffis &ngl kyuk[ill$ffir
uppköpes mirndagar och tisdagnr till
högsta dagspris.
Sand6ns. Tel. Kinnarp 113.

Stövartik
svart med bruna och vita tecken,
bilrande halsband r.ned Ki,r.rneveds

slialtemärkc nr 37, bortsprang fr&n
Skövde Järnvägsstation den 7/9.
S. Ahti*, Kinnarp.
TeI. Grolandaby 64.
HARRY aRvrDSSoN

tt/'t-{"

blev SJ-mästare i kula vid tävlingarna i
örebro i söndags. Han stötte 14,47. I diskus blev han trea på 38,15. f löpning 5,000
m. blev Axelsson, tr'a1köping, fyra på 15,50.

Festparken,
Kinnarp

SPEL och SERVERING.

i

festparken.

Kinnarps

f.

F.

Sf, UTARP

Lingon
extra prinla Värmlands-, Norrlandsbär, till'salu.
EvEKT snmn#N,
Tel. Kinnarp 113.
OLO,E' I$tr'Ir,SSONt.

Tel. IGnnarp

106,

växte endast mager starr. "Vi höll på
att drunkna då vi gick och slog starr-

gräset på maderna", berättade folket.
På gården föddes då i medeltal 4 ä 5
hästar och 25 ä 25 nötkreatur. Lektor
Bellinder började omedelbart att "lyfta
mossarna ur deras förnedring". Avvägning skedde, dikningsplan uppgjordes, torrläggningen började och drevs
med kraft. Redan 1884 voro 600 tunnla,nd odlade. Tvenne angränsande mossjorclar, Långholmen och Rogestorp, tillköpte! och samma torrläggnings- och
odlingsarbete vidtogs även där.
Resultatet at dqnna 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-

tal smådjur.

Besök årets sista dansafton

Barntillåten

Med Mönarp, storgodset på den stora
mossen, sydväst om tr'alköping, är Bellind.ers minne oupplösligt förbundet. Då
han är 1882 köpte MönarP utgjordes
detta blott av en större bondgård. Det
mesta av ägorna bestod av vattendränkta mossar,'och på de låglänta ängarna

Det förvånade folket i orten fick
snart se foror om ett 20-taI pärvagnar
från Mönarp, som forslade spannmål
och hö till järivägsstationen och kom
med gödningsämnen tillbaka. Ladugårdsbesättningen ökades med flockar
av goda djur, så att den innefattadp 250
vuxna nötkreatur. och 50 ungdjur jämte 50 ä 60 hästar, förutom ett stort an-

lördagen den 15 sePtember.

Iil.5458em.

ven.

dar.

0ans

SÖNDAG

Lektor Bellintler odh Mönarp. -'{S'
I föregående nr av denna tidning omnämndds att 100-årsdagen av lektor
August Bellinders födelse firats med en
högtidlig minnesfest å Svenneby kyrkogård, där lektor Bellinder ligger begra'

Sedermera ökades krea'
tursstammen ybtermera, så att kornas
antal uppgick till omkr. 300.
Ladugård och övriga åbyggnader ombyggdes av lektor B. och dessutom upp-

fördes rymliga lador ute på mossfälten
samt ett förstklassigt ost- och smörmejeri. Allt detta skedde med amerikansk fart eller. under en tidrymd av
något tiotal år.
Sammanlagda arealen odlade mader
och mossar å Mönarp och de övriga tillhörande gårdarna utgjorde omkr. 1,500
tunnland. För torrläggningen av mossarna fordrades givetvis ett nät av diken och kanaler. Sammanlagda längden av dessa uppgick till den respektabla sträckan av mer än 200 kilometer
eller 20 mil. Det var sålunda ett beundransvärt och tillika kostsamt arbete
.lektor B. utförde på Mönarp, ett arbete
sont för alltid kommer att bevara hans
minne i orten.

!ilt$$0t

$K[ppfiR

Kinneveds
Skytteförening
har statspristävlan den 23 sept. För
rekrytklassen kl. 12, för klass I kl.
12,30, klass II kl. 13, och klass III, IV
kr. 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 medlemmar välkomna.
Styrqlsen.

Flank {!sh hräiler
av al, alm och ask köpes.

A.-8. Slutarps Möbelindustri
SLUTARP. Tel. 45 Kinnarp.
SöDRA SKARABOBGSSERIEN.

Stenstorp-Slutarp

4-0

Trädet-IFK Falköping B 6-1
Floby-IFK Tidaholm B 7-3
Skövde AIK B-Åsarp 6-3
7 6 01 39-13 12
Stenstorp
32-12 t\
6510
Irtoby

SkövdeAIKB
IFKTidaholmB
Trädet
IFKFalköpingB
Iv{ullsjö

Åsarp
Siutarp

6 3 2 t
6 4 0 2
6213
6 2 O4
6174
7 L 15
6105

27-t6
18-17
15-16
t2-r8
72-22
15-33
a92'

8
8
5
4
3
3

Vartof
distrikt:

lVTEDDELANDE.

Brismene, .Kinneved och
Vå,rliirmla bilda kommunalförburid med
brandirår i Kinnarp.

Börstig ingår släckningsavtal med
Köiaby brandkår,
Karleby, Åsle, Mularp, Tiarp, tr'alköpings östra landskommun och Luttra
bilda iiommunalförbund och ingår släckningsavtal rned Falköping.
S}öta ingår släcltningsavtal med Kälvene, Näs och Vartofta-Åsaka med
brandkår i Vartofta.
Kälvene, Näs och Vartofta-Åsaka bilda kommuna'lförbund med brandkår i
zTlo.-ci,
\rartofta,

ullt

Högaktningsf

del.

D. STAHRE.

I samband med ovanstående
kunder väIkomna.

får,r

jag hälsa såväl gamla som nya
R. HEIMER,
Kinnarp. tel. 80.

7693

wlq-q,E. Stenstorp-slutarp 4-0.
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
sIut.

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

Målfarlige Bystedt gjorde 3 mål men
blev ändå ganska vanlottad med bollar.
Högersidan fick det mesta och Dahl6n på
yttern slet och härjade berömvärt. Försvåret i Stenstorpslaget hade en mycket

lugn dag och endast glimtvis behövde det
visa prov på, vad det egeneligen g:år för.
Allan Svensson och Åke Johansson svntes
mest. Mv. Äugustsson hade ej mycXöt att
göra men har blivit betydligt lugnare och
säkrare än tidigare.
Slutarps försvår slet väIdeliga och kun-

de med tur och skicklighet awärja Stenstorps många och ständigt återkommande
anfall, . Målvakten var bäst i laget och
röjde god placeringsförmåga. Änfallsmännen 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 Högman 3-0 och efter 40 min. avgjorde Bystedt matchen genom att krångla in fjärde målet.

Observer.

FoiHtoll

I

I

.I

å Tångavallen, Slutarp
Söndagen den 23 sept. KI. 13.15.
Trädets lF.-Stutarps IF.

Kl.

S{iNDAG
Barnlörbj.

PAULDTTE GODDARD
R.A.Y

MILI,AND
JOHN WAYNtr

$I,ndirdm å depa
viEdm sgffitrIeäs3€
firar färgfilrnen kanske sin hittills största seger.
FIär

Varje filmrneter laddatl av spänning'

SLU

T

$Eur $w@ffi$tr frgt$lEE
inkommetr

So,ndöns

tilq'\s'
till 20

dassböter å

kr.

3.

Kin nerp
Sior salt isterfet

Slutarps IF. B

rre,nvd,.qiösåCI
utan huvud inkommen

Kaffekort

Wfltgotson$

utdelas och övr. ärenden utföras:
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. 14-15
i Brismene, affären, torsdagen den 4
okt. kl. 11-13
i Kinnarp, på exp. dagarna kl. 9-12,
Medtag endast personkortet förysett
med innehavarens namnteakning. r
Avhämta kli- och kraftfoderkupongerna.

Frökintls Kristidsnämntl.

Åsarp-Mullsjö 3-3
rrX tidaholm B -Skövde AIK B 1-1
IFK F alköPing B-tr'tobY 0-3
SIutarP-Trädet 2-2
I o 1 0 35-L2 rö
Flobv
7 6 0 1 39-13 L2
Stenätorp
SkövdeAIKB 7 3 3 1 22-77 I
lIrKTidaholmB 7 4 7 2 19-18 I

7 2
Trädet
IIi'KFalköpingB 7 2
7 1
Mullsjö
81
Åsarp
71
Slutarp

2
0
2
2
1

3
5
4
5
5

t7-78

L2-2L

75-25
g-25

18-86

6
4

,

4
3

Tel.
S

6.

:a Skaraborgsserien:

eilcr-ry.

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

i söndags poängen;
efter det att Slutarp haft ledningen i halvtid med 2-0. Hemmalaget klarade sig
bäst i halkan och pressade hårt men säs-

Kinneveds
SkYtteförening

StPyelsen.

i

delade ovanstående lag

ternas gode målvakt gjorde bra räddningar.

llrädets mannar hade svårt att finna varandra med passningar, medan däremot

Slutarp genom sina snabba forwards kunde

skapa flera farliga situationer utan att
dock kunna avsluta med målskott. SIutarps ledningsmir.l kom i 24:e min. genom
hy. Ändersson. 2 O ordnade gästernas
hb. ti[. Ma4 inställde sig för hernmavinst
efter detta, men i andra halvlek var det
gästerna, som dominerade dock utan att
deras överlägsenhet blev så markant som
Slutarps första halvlek. Två mål noterades
dock de sista 8 minuterna genom ch., som
gått upp i kedjan, samt vi. Emanuelsson.

I hr:irnralaget siorde ]-.akre försvaret en
!r,'. itrr,lt: '-..-h i h:i:-1,.rr1,:sl<r'dian va' hh.
'i;{,)lr.n r.lpn drivr.nde }<raitcn. KeCjemännen
voro ganska .jämna, dock med ett extra
plus för vy. fngerhage. Trädet tycktes
inte trivas med planen. NIålvakten var
bra. Lltespelarna i försvaret voro överlag
jämngoda och i kedjan märktes vy. A1m6n.
Utmär'kt domare var E. Rydberg, Skara.

har åvlan om skänkta Pris och Pokaler den 30 sePt. kl. 12.30.
Prisutdelning den 13 okt. i förenings
Iokalen SiutarP.

AR.P

byggnadsverlcsa,rnhet

dör+des .e& .tr)e"rpon från Slutarp

I

SöDRA SKARABOBGSSERIEN.

Kl.5458em.

nö" olugu

15.

GroErr,mdz IF.-

ta trandsf iskals-

Kinneved.
Frivillig vaccination

mot difteri av företrädesvis barn under
2 års ålder samt barn i folkskolans två
första klasser förråttas i Slutarps skola
måndagen den 8 oktober tr945 klockan
12,30 och i Rossbackens skola' samma
dag klockan 13,30.,
flälsovårtlsnärnntlen'

r

l

för Frökinds kristids'
2.rtl4-.1{''
förbund

Direktionen

STiNDAG

Kontroktskonörit"
med Folköpings

En rysk tlokumentärfilrn som

'"."

8T0frf,rl EN

i

tisdags på inbjudan av kyrko'
herde Kurt Larsson i Kinneved.
Nbrvarande jämte värden på stället
voro kontraktsprosten tr'. Wetterholm'
F alköping, prosten emeritus P. A. Andreee, Mösseberg, kyrkoherdarna H.
Grefberg, Börstig, E. Andersson, Grolanda, och F. Melin, Dala, komministrarna F. Almegård, F alköping' och E.
Cederbom, Torbjörntorp, samt pasto'
ratsadjunkterna L. Wetterholm' X'alköping, H. Plith, Gudhem, och A. Nolberger, Dala,
Sedan de närvarande jämte fruar intagit kaffe i prästgården och efter gernensam psalmsång. samt bön av kontr4ktsprosten inledde kyrkoherde-Grefberg samtalet över dagens överlägg.ningsämne "Kyrkan och folkrörelserna".
På grund av ämnets omfattning behandlades endast de tre stora profana rörelserna, arbetarrörelsen, idrottsrörelsen
och nykterhetsröfelsen.
Såväl inledaren som övriga i det livliga samtalet dettagande gjorde gällande, att kyrkan måste intaga en positiv
och ej en negativ ställning till sagda
rörelse, vara irenisk qch ej polemisk
mot den, framhålla det värdefulla, ideeila och demokratiska i dem, beredvilligt ställa sig till tjänst, där sådan begärdes samt alltid ha ett fönster öppet
mot omvärlden och de olika samhällsförhållandena. Under allt detta hade
kyrkan att besinna sin egenart och troget fullgöra sin väsentliga uppgift att
förkunna evangelium i fast tro på dettas
frälsande, förädlande och uppbyggande
krafter.
Efter en kort paus, varunder de närvarande bjödos på förfriskningar, beslutades på inbjudning av kyrkoherde
Andersson. att nästa års kontraktskonvent skulle hållas i Grolanda den dag i
september, som inbjudaren och kontraktsprosten hade att bestämma. Tilt
predikant ulsågs pastor H. Plith med
kyrkoherde Grefberg som ers. och till
inledare av ämnet "Kyrkan och de religiösa folkrörelserna" kyrkoherde P.
Melin med kyrkoherde Kurt Larsson
som ers.

Nästa års kontraktsungdomsdag skulle hållas i Dala sista s(indagen i augusti och uppdrogs åt kontraktsprosten och
kyrkoherdarna tr4glih och Larsson att
uppgöra programÅret för ifrågavarande
ungdomsdag

Konventet beslutade, att

söndagen

den 28 okt.. som vore s. k. kollektfri

kollekt skulle upptagas i kontraktets kyrkor till förmån för insamlingen "Till bröders hjälp" samt att på
söndag,

ning från innevarande år med 1,000 kr.'
statsbidrag !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 Vårkumla med 351 :83 kr. På utgiftssidan
upptages löner, arvoden och reseersättningar till 5,200 kr., hyror och telefon
190 kr., annonser och skrivmateriel 150
kr. och för oförutsedda behov 182:57 kr. I'

vida

överträffar de tidigare visade

kontrokts prösterr
hölls

har vid sammanträde uppgjort följande inkomst- o. utgiftsstat för nästa år'
På inkomstsidan räknas med en behäll-

I(1. 6-7-8 em
Barnförbj.
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från gsffn
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Yana mas[in$nickare

kollektfria söndagen under nästa års

förra hälft insamling skulle ske till förmån

för

missionsprofessuren och Rädda

I

iorn 0.1598 hektar, avstyckat frän 3/4
mantal Flassla \rästergården 21 i Kinneveds socken vara av såCan beskaffen]het, att detsamma må förvärvas av boliag, förening eiler stiftelse. Samtidigt
I har lä.nsstyrelsen godkänt bolagets för-

lvärv av området.
I

Barnen.

Bidrag till den förra året bildade
kontraktskassan skulle lämnas på det
sätt, som varje pastorat funne lämpligast, och översändas till kyrkoherde
Larsson, Kinneved.
Kyrkoherde Grefberg redogjorde för
syftet med Svenska pastoratens riksförbund 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 kyrkoherde och fru Larsson bjödo samtliga pa
middag och växlades under densamma
tal av värden, prosten Andree och kontraktsprosten Wetterholm.
Efter middagen hölls aftongudstjänst
i Kinneveds kyri<a kl. 18. Som inledningspsalm sjöngs ps. 212: L-2 och
kontraktsprosten höll predikan i anslutning till Matt. 11 : 16-19 över ämnet:
"Tidens smak och tidens behov", varpå
sjöngs ps. 176: 5-6.
Gudstjänsten avslutades med altartjänst, författad av kyrkoherde Melin,
ps. 445 sjöngs responsoriskt mellan liturg och församling och som slutpsaim
sjöngs 425: 6.
Efter återkomsten till prästgården,
dit även församlingarnas lärarepersonal
inbjudits, intogs t6sup6, varpå kyrkoher.de Larsson refererade det nyss håilna präitmötet i Göteborg, vari han deltagit,. och kyrkoherde och fru Melin underhöllo 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.

i

I eå aa"o- av
dustri gjorci frarnställning har länsstyreisen i Mariestad förklargt ett ornråde

erhålla omedelbart fasb anställning
vid
1..8. Slutarps Möbslinduslri, Slularp.
Tel. 45 Kinnarp.

Kinneved. c4ls'ot€'
AB Kinnarps Textilin-

Fastighetsförvärv

Södra Skaraborgsserien.
Floby-Slutarp 3_1.
De g'amla ',arvfienderna.' Floby och Slut_
arp,spelade i söndags på Ekvatlån i tr lobv.
En -bedrövligare match får man saffan så.

i\r- s. sKara,lorg.sserien så dålig, att !.lobv
kan ligga i toppen ? Slutarp hade sina bäs-_
ta slrelare i mv., hi. och vy. F loby hade in_
gen bra spelare, men Lundin ocl OUnoår

voro ibland till sin fördel.
De_rörligare gästerna togo ledningen

ge_

h1., som-.påpasstigt slog botten'i må-t i
19r1:e mln. -Eitter en halvtimme.s spel kvitte_
rade Klarkvist på en passiring från hv.

L.ennart Johansson gjorde så 2_1 efter än
norna ö min. senare. Man var inställd nå
att gästerna skulle kvittera i andra halvlek,
då deras överlägsenhet var rätt markant.
men en minut före full tid ökade Klarkvist

till 3-1.

. 4to-qd,

SöDRA SKARABOBGSSERIEN.

2-1
-Trädet
Floby-Slutarp
B-1
Skövde AIK B-II.K F alköpinå B Z___g
Mullsjii* fFK Tidaholm Bt-l
Floby
8 7 L 0 38-13 15
Stenstorp
8 7 0 1 47-74\4
Stenstorp

SkövdeAIKB
IFKTidaholmB
Trädet
IFKFalköpingB
Mullsjö

Äsarp
Slutarp

I B g 2 24-20
8 4 1 g 20_20
422478_206
8 g 0 5 15-29
822477_266
8 1 2 5 18-36
811610-283
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Föreningslokalen, Slutarp lörd. d.

6 okt. kl.

20.
Konr,mitteracle.

Det spolierade staketet i Stenstorp.
Vid ett par föregående tingssammanträden har behg"nd.lats ett åklagaremål mot en
chaufför i Kinneve, villien på kvällen den
9 sistl. april på återväg från stakteriet i
Stenstorp med sin lastbil körde i diket inom samhället och därvid bröt ned en portstolpe samt ett staket på en längd av S a
10 meter. Då svar vid föresående såmmanträde ej ville vidgå en del av clet 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

0densberU $EUrade l|id
qho'w

åt, då vittnet tittat ut genom fönstret och
rnärkt att ena Iämmon på Iastflakct saknades. Då hade man backat bilcn tilibaka
för att hämta lämmen, som låg tvärs över
vji.gen. Några skador på vare sig stolpo
el{er staket hade dock ej vittnet- märtt.
Vittnet förklarade att varken han eller
svar. förtärt någon sprit den dagen. Åkl.
ansåg att svar. bl. a. gjort sig skyldig till
vårdslös framfart. Domen töd å 30 dags_
böter å 1,50. vfio-Ll{.

|

I

I

a.

landssekreterare Sunnerholm, länsarkitekt Haasum, representanter för Falkö-

ping och Tidaholm samt för Sandhem,
Mullsjö, Kinneved, Vartofta, Vedum,
Stenstorp, Floby.
Hr Evald Jo'hansson, Kinneved,

framhöll, att

byggnadsverksamheten i
Slutarp och Kinnarp de senaste åren inte varit så stor, men att allt tyder på, att
den kommer att bti livligare. Han hade
ingenting emot att sakkunnig anställdes,
men poängterade, att kostnadsfrågan gi-

ve'tvis kommer

hjälp. Ersättningsfrågan för arkitekt

borde därför lämpligen ordnas så, att
av den byggande uttagen ersättning för

och Siutarp.

KÄTTILSTORPS IF anordnar riksmarsch
-.- viiken ingår i tävlingen mot Norge - på
söndag.

Fo"l"B0L[a!

Tångavallent Stutarp
sönd. d. 7 okt kI. 13.30.

Stenstorps IF

-

S'lutarps

IF
68-å,rige A.. Bohman, Kinneued, och uet.
P, J. Li,nd,euall,, Guilhem,

Skördefest
i Axtorps Brisslonshus

sönd. ki. 15.
Predikan av pastoi C. I{ilsson och
Walter Anden samt sångare flån

Vånga.

I(affe serveras. Välkomna.
Koll.ekt.

arkitekthjälp täckte kostnaderna.

Hr Ragnar Johanson

trodde

inte, att det var lämpligt med vissa fastställda dagar för en ev. arkitekt. Vissa tider byggs det mycket, andra mindre.
Man har redan nu vidtalat arkitekt, oeh

SöDRA SKARABORGSSERIEN.

Åsarp-Skövde AIK B Z-4

fFK Tidaholm B-f'Ioby 5-5
IF K F'alköping B-Trädet B-1

2-6
980
g 7 2
Floby.
g 4 B
ha det ordnat, som det nu var.
fSkövdeAIKB g
4 2
Hr Evald Johansson påpekade, f Il'KTidaholmB
9 4 0
att den nuvarande arkitekten endast är fIFKI'alköpingB
9 2 2
fTrädet
tillfälligt anställd. Man måste se mot lMuilsjö
822
framtiden och om det nu skulle bli ge- lÄ.sarp
912
911
mensam arkitekt för de föreslagna or- I sluta{p
terna, vore det båst för Kinneved att
detta arrangemang har fungerat bra,
varför han inte hade någonting emot att

vara med. nfio-r'rS- (dct av N+.|.&L)

ällslti utninUelt,

Elias Johansson med 22 tr. ocl:. i kl. fI seg- ledningen? Ja, han kunde inte ge någon
rade Sven Andersson, Bjurum-Bjärka, med förklaring. Han såg målen bra, hade nog
20 tr. Jälabon Gunnar Johansson tog hem rätt avstånd och tyckte sig skjuta väl som
f kl. med 15 tr. Insatsresulta,ten åter- vanligt, men ändock gick det inte. Så är
- nr'. (Aoto."
det med skytte ibland. Broddetorp hade
komma vi till i nästa
.t
"rh'|.lv/.],
ett strongt lag och korn inte överraskande
på 3:e plats om skölden. Torbjörntorp
ryckte fram i täten denna gång och Mullsjö
höll sin jämna standard. Kinncvcd hade
Farlklandskampent 6lro-*.
kanske blivit tvåa om skölden, om det inte
KININARPS ltr' anoldnar i morgon prov klickat med derr'3 bästc man.'I-Tan kom
till gånglandskampen. Start från kors- inte, varför laget fick räkna endast g rrans
vägen i Slutarp och från Hassla kl. 10. Det- resultat , 12?, som motsvarade 5:e plats.
ta är enda gången prov anordnas i Kinnarp

att spela stor roll vid

kommunernas ställningstagande. Själva
samhällena Slutarp och Kinnarp representera endast en del av hela kommunen, och det säger sig självt, att befolkningen utanför inte gärna viile vara med
på att betala samhällenas byggnads-

tl tn$f

Vår honnör för Odensberg. Här väger
fndividuellt segrade lV-klassaren Alex.
Bohman, Kinneved. llan var ensam om 25 rationell träning och god laganda tungt.
träff, och i irälarna på ironom Iåg den inte Tidaholmarna kommo på andra plats om
alldeles ol<ände riksnästaren Einar G. skölden med 143 p. Några av deras bästa
Carlsson från Odcnsberg, med 24 tr. Häl- mannar voro för dagen totait ur slag, bl. a.
lestad tog hem 1:a pris i kl. IrI genom f. världsmästaren Gustaf Andersson. An-

I tisdags hölls i nya folkskolan i X'alköping på länsstyrelsens föranstaltande
ett sammanträde för att diskutera möj- |
ligheten av samarbete mellan Falkö- |
ping stad och kringliggande större orter
beträffande en. av tr'alköping anställd
stadsarkitekt. I sammanträdet, vilket
ding Mannerfelt, deltogo vidare bl.

Iu

Tog sin andra inteckning i såväl Falköpings Tidnings
Alex. Bohmano Kinne'
sköld som i W-erapokalen"
vede ensam om högsta -indiv. resultat' 25 träff.

fåordigt. mcn <iet kom doek under fö'rhöret
fram, att svar. sökt köra förbi en framförvarande lastbil då missödet inträffade.
De i bilen åhande hade dock ej märkt nå,
got förrän man l<ommit c:a b0 meter fram-

hölls under ordförandeskap av landshöv-

uhi

i

'

Slutarp-Stenstorp

Stenstorp

L
0
2
3
5
5
4
6
7

47-16
43-18
28-22
25-25
78-24
19-23
77-26
20-40
12-34

16
16
11
10

8
6
6

4
3

Falbygdens fältskyttekrets'

höstfältskjutning. som i år anordnas av
Kinneved-Brismene och Döve-Börstig, går
den 21 ds^ lt4o - qs,

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

dqn har behandlats

chaufför

i

ett åklagpremål mot en
Kinneve, vilhen på kvällen den

0densberg $EUrade l|id

9 sistl. april på återvä'f fån stakteriet i

Stenstorp med sin Iastbil körde i diket inom samhället och därvid bröt ned en portstolpe samt ett staket på en längd av S å.

10 meter. Då svar vid föresående sam-

manträde ej ville vidgå en del av clet som
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till last, hade åkl. nu som
åkt med svar. i bilen. Vittnct var vttcrst
fåordigt, men rlet kom dock under fdrhöret
fram, att svar. sökt köra förbi en framförvarande lastbil då missödet inträffade.
De i bilen åkande hade dock e.j märkt något förrän man kommit c:a b0 meter fr"amåt, då vittnet tittat ut genom fönstret och
märl<t att eha lämmbn på lastflåket Saklades honom

$lältslti utninUe lt,

vittne inkallat en yngling som vid tillfället

Tog stn andra inteckning i såväl Falköpings Tidnings
Alex. Bohman, Kinne.
sköld som i W'erapokalen.
ved, ensam om högsta -indiv. resultato 25 treff'
Vår honnör för Odensberg. Här väger
Individuellt segrade IV-klassaren Alex.
Bohman, Kinneved. I{an var ensam om 25 rationell träning och god laganda tungt.
träff, och i häIarna på honom 1åg den inte Tidaholmarna kommo på andra plats om
alldeles ohände riksmäsiaren Einar G. skölden med 143 p. Några av deras bästa
Carlsson fr'ån Oclcnsbei'g. rned 24 tr. Häl- mannar voro för dagen totalt ur slag, bl. a.
lestad tog hem 1:a pris i kl. III genom f. världsmästaren Gustaf Andersson. An-

nadcs. Då hade man baökat hilcn tilibaka
för att hämta lämmen, som lås tvärs över
v_{gen. Några skador på vlrc sig stotpa
eller staket hade dock ei vittnei märIit.
Vittnet förklarade att varken han cller
svar. förtärt någon sprit den dagen. Åkl.
alstC .att svar. bl. a. gjort sig skyldig till

Elias Johansson med 22 tr. ocl:, i kl. II seg- ledningen? Ja, han kunde inte ge någon
rade Sven Andersson, Bjurum-Bjärka, med förklaring. Han såg målen lrra, hade nog
20 tr. Jälabon Gunnar Johansson tog hem rätt avstånd och tyckte sig skjuta väl som
I kl. med 15 tr. fnsa,tsresultaten åter- vanligt, men ändock gick det inte. Så är
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komma vi till i nästa
,l ett strongt lag och kom inte överraskande
på 3:e plats om skölden. Torbjörntorp
ryckte fram i täten denna gång och Mullsjö
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köping på länsstyrelsens föranstaltande
ett sammanträde för att diskutera möj- |
ligheten av samarbete mellan f'alkö- |
ping stad och kringliggande större orter
beträffande en av Falköping anställd
stadsarkitekt. I sammanträdet, vilket
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hölls under ordförandeskap av landshöv-

ding Mannerfelt, deltogo vidare bl.

och Siutarp.
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landssekreterare Sunnerhohh, länsarkitekt Haasum, representanter för Falkö-

ping och Tidaholm samt för Sandhem,
Mullsjö, Kinneved, Vartofta, Vedum,

Hr Evald Johansson, Kinneved,
framhöll, att byggnadsverksamheten i

Slutarp och Kinnarp de senaste åren inte 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 givebvis kommer att spela stor roll vid
kommunernas ställningstagande. Själva
samhällena Slutarp och Kinnarp representera endast en del av hela kommunen, och det säger sig självt, att befolkningen utanför inte gärna ville vara med
på att betala samhällenas byggnads-
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Tångavallenr SlutarP

sönd. d. 7 ol<t

Stenstorps IF

Hr Evald Johansson påpekade,
att den nuvarande arkitekten endast är
tilffälligt anställd. Man måste se mot
framtiden och om det nu skulle bli gemensam arkitekt för de föreslagna orterna, vore det båst för Kinneved att
vara med. 9lo-r*S- (ob,l av or.ltl.;,L)

68-å,rige 4.. Bohman, Kinneued, och uet,

i Axtorps missionshus

sönd. kl. 15.
Predikan av pastoi" C. Nilsson och
Walter Andcn samt sångare fhån
Virngir,.

I'inttreool,l, Gwdhem,.

Falbygdens fältskyttekrets?

höstfältskjutning, som i år anordnas av
Kinneved-Brismene och Döve-Börstig, går
clen 21

ds.

ftfto

-

qs

"

Kaffc serveras. Välkomna,
I tryctfetsnisse ville i f. numret fra alex. I
eOäman, Kinneved, litet älilre, än vad han
I
i verkligheten är. "Det var Lindevali, Gud_ l,
I

Ko1lekt.

arkitekthjälp täckte kostnaderna.

detta arrangemang har fungerat bra,
varför han inte hade någonting emot att
ha det ordnat, som det nu var.

IF

Skördefest

borde därför lämpligen ordnas så, att
av den byggande uttagen ersättning för
trodde

-

kl. 13.30.
Siutarps

P J

hjälp. Ersättningsfrågan för arkitekt

inte, att det var lämpligt med vissa fastställda dagar för en ev. arkitekt. Vissa tider byggs det mycket, andra mindre.
Man har redan nu vidtalat arkitekt, och
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-
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Hr Ragnar Johanson
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Kinneved.
SH,UTARP.

ORD. GÄLLSTÄM}IA
med Kinneveds pastorat hålles
Rossbackens skola månd. d. i5 o"kt.

SöN[}AG
I(1. 5,45-8 em

[|tins, tup$mr, ffiässu

I(I 3 em.
I{yrkostämma efterät.

1945

ankur,

Barntillåten.

THOII, MODEEN

kalkmnmr orfi kalilner
Ord,f.

uppköpes

till

h

MARI,{NNE LöFGREN

JOiIN BOTVID
BIiITTA BRUNIUS

ögst. dagspris måndagar,

tisdagar, onsdagar.

Sand6ns. Tel. Kinnarp

SIGGE F'URST

113.

PfiTTrfi$$$ffi E BINfiEL$

FREDAG
KI. 8 em.

Byggnatlstillståntt

BaurtiUåten

arbetsmarknadskommissonen
beviljats Salomon Gustafsson i Kinnarp

MAFIANNE I,IIFGRBN

,IQIIN BOTVID
. BR,IIXiT.A, BRU}IIUS

I

SIGGT] f''t}RST

BEn|DELS

mmfipskortKT

I

på följande ställen:
lutOetas
Brisrnene,
affären, torsd. d. 18 okt. kl.
I

t{YA AFFÅftER

I rr-ra.
Vårkurnla, skolan, fred. d. 19 okt. kl.
I u-u,

Ett nytt svenskt lustspel fultt till

I

, f Stotu"p, skolan, månd. d,.

74-76,

22 okt, kl.

||
| | Börstig, kyrkskolan, torsd. d. 25 okt. kl.
I | 8-10 (övriga torsdagar kl. 8,30-

| | e,3o),
Strutarp-Stenstorp 2-6.
på exp. dagarna kl. 9-12.
Slutarp fick trots favör av hemmaplan I| lKinnarp,
Arealo.
svinräkn.-bianketterna mot|
vidkännas ett kraftigt nederlag mot Stenstorp i söndags. Hemmalaget var dock inte | | tugu".
så underlägset i spel, som målsiffrorna ut- LI
Frökinds Kristitlsnärnntl.
visar. Tvärtom var det Slutarp, som hade n I

det bästa och mesta spelet. Stenstorp visa- iEi
de inga märkvärdigheter ute på planen, III
men deras skottpigga forwards avslutade
ruscherna på rätt sätt. tr'örsta målet blev |tl |
Slutarps genom cf. fnnan halvlekens slut | |
hade dock Stenstorp skaffat sig ledningen | |
med

4-1.

I andra halvlek

lyckades hemmalagets

söDRA SKARABoRGssERTEN.
Trädet-Slutarp 1- 0
Floby-II'K Fatköping B 9-1
| | Skövdc AIK B-II'K Tidahotm B 4-2

Mullsjö-Äsarpb 1
10 I
I 8
10 5
10 4
10 3
9 B
10 4
10 7
10 1

ll

forwards trots flera tillfällen ej åstadkom- I lFloby
ma något måI, men hh. gjorde ställningen lf Stenstorp
till 2-4. Gästerna hade sin starkaste pe- lf SkövdeAIKB
riod mot slutet av matchen.
I IIF'K Tidaholm B
Gästerna förfogade över ett bra backpar I f Trädet
och i övrigt framträdde de båda yttrarna I f murisjö
samt hi. Deras omskrivne cf. hölls bra i I lIrK Falköping B
schack av hemmalagets ch., som tillsam- I lÄsarp
mans med målvakt och vänsterhalv gjorde llSlutarp
de bästa insatserna.

Stenstorps mål gjordes av hy. 7, }ri, 2,
cf. 7, vy. 2. Bra domare var S. Malm,

Vegby.

ll

Ir| |
I

SONDAG
Kl.5,45-8 em.
Barntillåtsn

NII,S I{IHI,BER,G
EMIL F.IÄLLSTRöM
R,UT HOLM

'-J'
to(Å,

T

at$,ile,6s{t'e

fraw

f

Söder

.Applåderna och tle spontana gläaljeyttringarna antog nåistan syrlländska proportioner.

2
0
3
2
2
2
0
2
1

0
1
2
4
5
4
6
7
8

52-19 18
47-7676
32-2473
27-29 70

20-23 8
27 8
19-33 I
27-45 4
12-35 3

22-

Kinneved och Vårkumla: Höstvete
tröstrag 2, vårvete 2,5, korn 3, havre

2,b,
2,5,

de flesta fall avslutad under tämligen
ligynnsam
väderlek. Brist på arbetskraft

I
I

blandsäd 2,5, potatis 2,5, foderrotfrukter

I
|

äng

3,

hö från odlad jord 3 och från naturlig
3.

regn.
I Rågen delvis grodd på grund avjorden
I På den kallare och dåligt avdikade
lhar skörden blivit sämre, särskilt på en
ldel av mossjorden, där man inte på grund
på arbetskraft hann med att
I av brist
I

BB,ITTA BfiUNIUS

Sluta-rp
Höns, tuPParo gässt
I ankor. kalkoner och kaniner
I unnl<tipis till högsta dagspriser ntitnd'
Iti'.ä. o'"tt onsdagar. Erik Samuels'
Ison, TeI. L19 KinnarP.

I

brädden av lustiga poänger.

ttfto-arSödra Skaraborgsserien.

bråttrden av lustiga poånger.

för att bygga bostadshus på Hassla
Västergården i Kinneveds socken.

THOR MODEEN

A

NYÅ AFFåRER
Ett nytt svenskt Iustspel fullt titl

har av

Ges ånyo på grund av masliinskada.

PETTER$$OI\|

lUto-t{s:"'

bärga skörden under den kortvariga, vack-

l1a väderleken, blev densamma skadad av
. I regnr De tidigare potatissorterna ha delvis
lruttnat och givit dåIig skörd, men de seI nare sorterna synas ha blivit relativt bra
' loch lämnat god skörd. Betet har försämI
.I
I
f

rats på grund av de senaste veckornas kalla väderlek. Höstsådden försenad på en del
ställen på grund av regn. Den har knappast kommit upp ännrt- tt{@-"rt

Kungorelse,
Rune Heimner i Kinnarp har härstädes
anhållit om tillstånd dels att med stations-

ort i Kinnarp, Kinneveds socken, utöva beställningstrafik för godsbefordran med automotrilän R 6160, lämplig för en last av
högst 3590 kg., dels ock att hädanefter få
utäva den beitältningstrafik för personbefordran mecl stationsort å ovannämnda
plats, som tidigare utövats av John Karlåt*at'i Kinnarp, med automobilen R 9800,
lämplig för befordran av 6 personer, föra-

reninberäknad, och med släpvagnen R 289,
lämplig för befordran av högst 520-.kg' resandeshandgods' Ansökningshandlingarna
hållas här tillgängtiga intill'den 6 november 1945; och äga trafikförirtag, som kunna beröras av den ifrågasatta trafiken, så
ock andra, vilka ärendet kan angå7 att före

angivna dag till länsstyrelsen inkomma
må skriftliga yttranden över ansökningen'

Ma,riestad å landskansliet den 5 oktober
!945,
LÄNSSTYB,ELSEN.

iödra Skaraborgsserien. zrl,
-r{5.

Trätlet-Slutarp 1-0.
En straffspark i 88:e min. avgjorde matchen mellan rubr. Iag till Trädets fördel.
Dessförinnan håde man fått åse en spän-

nande kamp mellan två jämna lag. Slutarp

bra ute på planen, men framför
kom man till korta. Hemmalagets
spel gick 'mera direkt på mål, varigenom
farliga chanser skapades men gästernas
måIvakt gjorde flera bra räddningar. I första halvlek var spelet ganska jämnt fördelat. Andra halvlek inleddes starkt av Träspelade
mål

det, men efterhand blev det jämnt spel och
båda lagen satte upp farten ytterligare för:
att få ett avgörande till stånd. Två min-

före full tid kom den förut omnämnda
straffen, som lades in av vy. Alm6n.
f Slutarps lag voro mv., ch., hh. och vi.
bäst. Hemmalåget$ kedja lyckades inte

helt med samspelet men gjorde ingen dålig
match. Försvaret var bra som, vanligt.
. Domare var Evald Johansson, Tidan, vilken var bestämd i sina domslut.

SKY TTE

ffiffi9ffi ffi H"*,
å TÅNGAVALIEITI

*

Ei nöduändigt med
större kommuner.

har

2l okt. kl. 13,45
rI{BBV ! F" __ $t[$f&RP$ tF.

i

-

Slutarps föreningslokal haft sin årli-

ga utdelning av under 1945 erövrade priser.
Ordförande herr John Karlstedt förrättade
prisutdelningen enliga föIjande:
Statspris. IV l<lass: 1) A. Boman, 75
p., pokal; 2) G. Gustafsson 65; 3) V. Jo-

SIUIATP

sönd. d,

'4:k.

Kinnevetls skytteförening

Säger rikstlagsman HalIagårtl.

ttfio'qS'
Inför höstriksdagen, som började i hansson 60.
IfI kiass: 1) B. Engdal 64 p., pokal; 2)
måndags, har Dagens Nyheter trägatl
G. Johansson 60; 3) H. Trygg 55.
några riksdagsledamöter om vad de anII klass: 1) Egon Johansson 77 p., pose om det nya förslaget till kommunkal1' 2) R. Fredriksson 70; 3) H. Arvidsindelning.
son 68; 4) H. Johansson 67; 4) K. Asp 66.
Skälen för en sammanslagning av
I klass: 1) E. Andersson 62 p., pokal;
2) R. Gran 53.
de-minsta kommunerna är mindre nu än
Rekrytklassen: 1) S. Johansson 98 p.,
förr, och i Västergötland, där vi har så
pokal; 2) Å. Torstensson 95.
många småkomrnuner, är man ganska
Vilske-Frökinds pokal. Itttagningstävtveksam, säger lantbrukaren Gus tav
1:a omg.: 1) A. Boman 71 p.; 2) G.
Hallagärd i Slutarp. Äandrasi- Ian,
Gustafsson 65; 3) H. Trygg 65; 4) G. Jodan går väl det nu framlagda förslaget
hansson 62.
inte fullt så långt som man tidigare veAndra omg.: 1) A. Boman 69 p.; 2) H.
lat. Men om vi nu får obligatorisk sjuk- Trygg 69; 3) J. Karlstedt 68;
4) E. Joförsäkring och olycksfallsförsäkring,r hansson 66; 5) G. Gustafsson 66 p.
|

SÖNDAG
I{1.5,45-8 em.

I

Barrrtillåten

!llE[!V
UUI.L N

I

MATICIJER,ITE VIBY

cöTEARNERTNG

RUNE IIALVA.RSON

TAM Or|Ar{$Iro
"Man får ge sig på nfrd 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 och gråter på samma

bättre folkpensioner och det ena med det,
andra, blir ju fattigvården billigare, och
då tycker man att det ej är så nödvän-

publikknipande sätt,"
örebro Daeblad.

digt att slå ihop kommunerna. Påståendet att sammanslagningen behöves
för att det annars inte går att få kompetent folk till de kommunala uppdra-

En ;*.*g& ffi,.ff$,ww..
i

till

sa,lu.

Linriar Äriitefssdii, N.agl:rrp, Itin_
narp. Tel. 33.
SöDRA SKARABORGSSERTEN.

Trädet-Stenstorp

2-4

IFK Tidaholm B-Mullsjö 2-1
Slutarp-F loby 4-,4
F loby
11 8
0 56-23
Stenstorp
10 I 0 1 51-18
Skövde AIK B
10 o ö 2 32-24
IFI{ Tidah. B
11 o 2 + 29-30

Trädet
Mullsjö
IF

K Falk. B

Slutarp
Åsarp

1L
10
10
11
10

a

1
l"

2
2
0

2
2

6
5
o
8

23-29
19-33
16-39
27-45

19
18
12
8
8
8
4
4

$lutarps missionshu$.
Söntlagsskolans skörilehögtitl söndag

kl. 15. Medv. Th. Stenström, Arv. Andersson och söndagsskolbarnen.

Kaffe serveras. Kollekt.
Alla välkomna.

z'rfio

-*f.

ut'

ilililililililililililt1

arlorclnas i Töreni,ngslokakn Sl,utarTt
lördagcn den
okt: kl. 20;
.27
Komrnitterade.

hederspris: 1) B. Engdat b0 pr.;
, Mörks
2)
R. Fredriksson 49; 3) G. Johansson 49;
4) L. Hermansson 48; 5) G. Gustafsson 4g"
Urmakare ÅIgot Karlssons hederspris:
1) H. Trygg 48 p.; 2) John Kartstedf 48;
3) R. Frpdliksson 48; 4) S. Johansson 46.
5) G. Johansson 46.
Stockholms-Titlningens

pris

(sabet)

:

1)

J. Karlstedt 4? p., sabel för alttid erövrad;
2) .V. Johansson 46; B) G. Johansson 4b.

Skiilskyttepokalen: 1) Å. Torstensson

46 p., pokalen för ailtid; 2) E. Johansson
j6; 3) I. Trygg 45; 4) H. 'rrygg 4b; 6) E.
Kjelldn 45.
_ Normas hederspris: 1) G. Johansson 4Z
p., pokalen för alltid; 2) A. Boman 42: S)
L. Ilermansson 40; 4) J. Karlstedt 40.

',r:iieledarna fingo endast en poäng med
t,l;:-r .rid sitt besök i Slutarp i söndags och
detta tack vare två straffar, vilka båda resulterade i måI. Genom Hallagårds reentrd i hemmalaget fick kedjan lite mera
tyngd i anfallen och satte Flobys intd allt-

fiir

märkvä,rdiga försvar i arbete. tr'loby
tog ledningen efter 10 min. spel genom hi.
Utjämningerr kom i 22 min. MåIskytt var
cf. Slutarp spelade nu ganska bra och i

Valtlernar Johanssons och Gustav ifohanssons vandringspris vid tävlingars. hög-

tioner och vi. kunde också ge sitt lag ledning'en. Glädien blev dock inte långvarig,
ty li"loby gick omedelbart ner i anfall, var-

Karlssons skänll{a tantlrinespris erövraäes
för året av E. Johansson för 92 poäng.
Edvin Erilrssons hederspris: I ) H. Arvidsson 48 p.: 2) G. Johansson 44 p.

sta poäng erövrades av A. Boman för
poäng.

synnerhet v.-vingen skapade farliga situa-

2-2. Några r',rin. senare tilldömdes Ir'lobv en straff för hands och denna Iades hårt i mål av cf. Andera halvlek

Mästerskapspokalen. 1:sta omg.: 1) A.

B-8. I

i

ch., vb. och

lnnertrion i kedjan.
Slul,arps målvakt gjorde ånyo en bra
m4tch och detta gätlbr förövrigt om samtliga försvarsspelare. f. kecljan var nog
vänstersidan ett strå vassare än sina kam-rater,
Bra domare Tore Jonsson, Tidaholm.

p.; 2) V. Johansson 91; 3) c.
Larsson 90; 4) R. Fredriksson Sg; b) H.
Arvidsson 87.
2:dra orrg.: 1) H. lfrygg a6 p.; 2) c.
-Larsson
45; 3) FL Ar.ridsson 44; a) A. Bo_
man 43. A. Bomrn hlev seqrare med
sammarlagda 141 poäng
Damernas skänkia pris: f 1 n. Trvee
4.7 p.i 2t G. Johansson 46; 3) E. Johäns_
son 45: 4) S. Johansson 44; b) A. Bomanl
43.
Boman 98

fick Slutarp åter mål. Hh. svarade för detta efter klungspel. Tre min.
sena,re fick Flobv straff två och även denna l4des säkert i måI av cf. Det oavgjordq resultatet var en rättvis värdemätare av matchen.
tr'loby hade sina bästa män

biO

Julius Karlssons och urmakare Algot

vid hy gjorde

inleddes med mål av Slutarps cf.:

mÄ,N$

131.

Blankettförlagets pris 1938: 1) G. Gus-

Blankettföriagets pris 1941: i) Å. Torstensson 50 p.; 2) H. Ärvidsson 49; B) E.
Gustafsson 48.
Vandringspoka,len av 1901: 1) J. Karlstedt 83 p. pokalen; 2) H. Arvidsson 80: B)
G. Johansson 72.

Stutarp-Floby 4-4.

19:de min.

illtiiililililltilililtl

3) G. Gustafsson

Johansson 48.

på landsbygden har blivit mer och. mer
skolad genom studiecirklar och annat.
Folk här nere tycker alltså, att förslaget är lite onödigt, men man får väl
finna sig i det, säger man. Administrativt blir det väl något lättare, fast somliga tror att det blir dyrare. Emellertid behöver ju kommunerna inte anställa kommunaldirektörer och sådana personer, om de inte vill. Och en tröst är
att pastoraten i stort sett behållas som
förut.
t.Älls-

Högsta sammanlagda av båda omg. blevo: 1) A. Boman 140 p.; 2) H. Trygg !84;

tafsson 50 p., erövrade denna för alltid: 2)
S. Johansson 49; 3.t A. Boman 48: 4) G.

gen, håller inte längre streck, ungdomen

tredje året, reaktionsfri och stafi_

boksberättigad,

|

n

I

,

i
I
I
I
I
I

|
I
I

I

|

I

Eftcl prisutdelnjng^n utbr"ingades ett Ie- l:
ve för A. Eoman för hans stoislasna nre_ |
station att vid fältskjutningen i Fäli<öoine
hli första skytt htcnd 500 dcttasare. Darl I
ter vid samkväm med dans föi skyttarna
I

med

damer.

I
I

J

SöNDAG

kl. 5,45-8 em.

Barnförbj.

IIU}IPHREY BOGARDT F
BRUCE

BENNET

Templet 19å3 Vinterny äv NTO

I

)qhgrq

En gra,ntlios film. En film mån inte
glömmer. Se den! Upplev den!

STO,
trfz ä,r, fux,

till

-hn. :

salu.

ötr$KA$ KöPA

Tel,, Ki,nnarlt 101.

ffinr Lamthrukare.

Vid behov av hovslagare,
Eder till undertecknad.

våind

ffimtffisrf;ffiEE$
önskas köpa.

J. A. Nilsson, Slutarp'

Vördsamt Olle Andersson,
I(innehall, Kinnarp.

Tel. 106 Kinnarp.

2 $1, $öntntgr$kor

KI.5,45-8 em.

Barnförbj.

erh. stadigvarande arbete, Även
ov&na emottagas, Rum finns att

EIRGIT TNNGROTH,
SVEN MAGNUSON,
BULLEN BERGLU}TD

hyra.

$lutarps Syfabrik.
A, W. Ahl,quist.
SöDBA SKAIIABORGSSERIEN.
Itr'K tr'alköping B-Skövde AIK B 1-1

11 83056-23
19
Stenstorp
10901-51-18
18
SkövdeAIKB 11, 5 4 2 33-25 t4
Il'KTidaholmB 11 5 2 4 29-30 72
IFKFalköpingB 11 4 L 6 20-34 I
Trädet
11 32622-27
8
Mullsjö
1032523-29
8
Slutarp
11 L2 816.-39 4
Åsarp
10 L27
21-45 4
Floby

Arb.

srrensk ungttrom

i svensk natur.

(lU-qf,.
KINNAI?,PS IF
har vid sammanträde beslutat att återupptaga gymnastikverksamheten, då IVTOlokalen åter blivit färdig. Gymnastiken
kommer att ledas av folkskollärare H. Josefsson och G. Frisk på tisdagar och freda-

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

ffiäwffiffi.$H

Borttappat.
En plånbok innehåIlande en större
penningsumma förlorades den 3 nov.
Rättsinnige upphittaren torde meddela sig per tel. 59, Kinnarp. Hittelön.

T
G

(i siickar)

Tusenkonstnären

eorge Neij
Lördagen den 10 nov. kI. g,15 em.

ffi

inkommet.

Ett verkligt tvåtimmarsprog:ram

ffi

ingen bör försumma.
Se affischerna.

sorrl

Johanson

Ivar Gustafsson, Slutarp.
Ledamöterna lämna erforderliga råd
och anvisningar. Blanketterna skola vederbörligen ifyllda och underskrivna vara granskningsnämndens ledamöter tillöeh

handa senast den 15 nov. 1945.

Hftollunderl!ållnin$
anordnar KINI{ARPS SAMHÄLLSFöRENING lörrlagen den
i N. T. O:s lokal.

10

nov.

kl.

Föredrag av folkskollärare E. Pousette.
,
Kabar6uppträdande av de populära "Bror min och jag".
Sång av damkvartett. Musik. Kaffeservering och pakätauktion.
Intr. 1:
Barn 75 öre.
.

Granskningsnämntlen.

-.

"

.OR,DENSIIUSET, KINNAISP,
söndagen den 11 nov. kl. g em.
med sin Magiska Revy.
Förbluffande experiment med männi.
skor och djur. Dessutom balans-

akrobatik sarnt fakirnummer.

SåNDENS

hos Erik Gustafsson,
Hassla, för Hudeneds och X'astorps rotar hos Gunnar Eriksson, Hallagården,

9171)

gästar BIO-LOKALEN, SANDHDM.

KALK

rotar

för Slutarps rote hos,Ragnar

bileumsbarometern.

sH,UTÅ&P.

tr'ör A:ttorps rote hos Nils Ax, Hallsäng, för Svenstorps rote hos Evald Johansson, Alarp, för Lagerstorps och

Kinneveds

jubileuins:narsch. NTO bildade 7g22 genom sarnmanslagning av NGTO och TO,
oclr fyller således tjugofem fu lg47.
Medlemsantalet var vid sammanslagningen över 40,000, men har nu sjunkit till
32,000. Meningen är nu att man skall
göra ett krafttag för att få medlemskurvan att åter stiga. Måtet är att nå
de 40,000 tiil midsommur 7Q!7, då jubil6et firas i örebro. Varje dishitt har
fått en kvot att uppnå och likaså varje
Iokalförening. Även är det sörjt för, att
rnan kan granska, vad varje medlem har
gjort för sin förening under de kommande två åren, detta genom en synnerligen sinnrik apparat, sorn kallas ju-

En fräsande tlramatisk skildring om

Kinneved.

granskningsnämnden:

Ett feintiota] rnedlemmar besökte mötet, i viikei ordens nye instruktör Anders Elfström, Mölnlyeke deltog. Elfström lämnade en redogörelse för NTO:s

Skogen är vår
arvedel

sar:

Blanketter för mantalsuppgift, folkräk
ningsuppgift samt bostatlsräknings.
uppgift
finnes för Kinneveds kommun till avhämtning hos nedanstående ledamöter i

höll i onsdags startmöte för vintersäsongen. Verksamheten har en tid legat'nere medan föreningslokalen reparerats-efter branden i våras.

Styrelsen.

20
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Hn bE!\ragn

Kl.5,45-8 em.

Barnförbj.

EDVIN ADOLPHSON
BIRGIT TENGROTTI
HOLGER LÖWENADLER,
i Vilhelm Mobergs

Mans huinna
film värd att

"Mans kvinna"

är en

ses och beundras.

Utan tvekan har Paret Adolphsonieneroth levandegjort bokens Håkan
och"Märit på ett sätt, som säkerligen
hu" to*tttiörfattarens fulla gillande'

ttltr

Tillstyrkt skoltån för Kinnevetl. -'tt,

Folkskolinspektören i Skaraborgs södinspektionsområde har till länsstyrelsen inkommit med yttrande över en
framställning från Kinneveds kommun
om tillstånd att upptaga ett 30-årigt
amorteringslån å 188,000 kr. för uppförande av ny folkskoleanläggning, innehåIlande dels nya klassrum såsom ersättning för i skolhusen i Lagerstdrp
och Rossbacken befintliga utdömda två
klassrum ävensom för blivande sjunde

ra

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. Skolbyggnadsfrågan i Kinneved är i trängande
behov av en snar lösning. På Pamma
gång som folkskolinspektören vitsordar
nybyggnadsbehovets angelägenhet, tillstyrker han livligt det sökta lånetillståndet. I anslutning till att beviljat statsbidrag fördelas pä 25 år', framhåller
folkskolinspektören som sin uppfattning,
att även det sökta lånets amorteringstid torde böra begränsas till 25 är.

[n

Tage Anderssons Reparations'
verkstad, Slutarp. Tef

verkstad.

med bra, 16'tums däck

till salu'
i 26 Kinnarp

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

K$ngorelse,
Äktiebotaget Slutarps Möbelindustri,
vars nostadiess är Slutarp, har vid extra

bolaeåstämma den 15 november 1945 beslutal aktiekapitalets ökning från nuvarankronor
kronor tifl 80'000:
de 2?,300:
- å noav 527 nya aktier
genom utgivande

kronor På villkor:
äinellt 100:
r) att förutvarande aktieägare förbehåller
till 102 aktier med
sig teckningsrätten
-som kommer att angivas i
fö"rdelning,
2)

3)

teckningslistan;
att, i händelse av överteckning, övriga
425 aUtier skola fördelas i förhållande

till vad en var tecknat;
aktie
att full betalning för tecknad
teckninskall erläggas samtidigt med

4) att nu utbjudna aktier i varje hänseen'
de skola vara likställda med förutva'
rande aktier;

5) att stämpelavgiften för tecknade aktier
erlägges av bolaget.

Nu gällande

bolagsordning innefattar

bI. a.:
"Bolasets verksamhet har

till

ändamål

att, eftör övertagandet av firma Slutarps
Möbelindustri, Levinsson och Gustavsson, i

Slutarp idka handels- och fabriksrörelse'
Bolagets aktiekapital skall utgöra minst
och högst Sjut'
Tjugofömtusen (25,000:

tiofem

(75,000:

-)
kronor.

-) å ett hundra (100:
Aktie skall lyda
-)
skola ställas till viss
Aktiebreven
kronor.
samma
medföra
skola
aktier
man. Älla
rätt tiil andel i bolagets tillgångar"'
samt bestämmelse om hembuclsskylclighet.

GIiEER GARSON

$g,IfMPHNS

SKriffiIlÄfr
En qtor film i ordets rätta
bemärkelse.

Ett mästerstycke. Ailt äfvälstämt,
mjukt, fint awågt, clämPat. En film
som kommer fulläntlningen nära.

har av

arbetsmarknadåkommissionen

beviljats D. Everland, Kinnarp, för ett
bostadshus i Kinnarp, Kinneved.
Ternplet 1923 Vinterny

o*/n-6'

höil vid sitt senaste möte en musikagissningstävlan. Musikillustrationerna framfördes av Bror Johansson. De
bästa blevo: 1) Ingrid Johansson 19. p.;
2) R. Göransson 18; 3) Elbv Johansson
15; 4) Sonja Andersson 13; b) Harry
och Rune Johansson 11. Vid mötet beslutades, att även i år anordna en offentlig luciafest. Härtill valdes en kommitt6, liksom för nästa möte, som är "systrarnas afton".

lisk

För fylled och misshandel
dömdes en person från Hassla till 25 dagsböter å kr. 2:- plus 45 kr. för förargelse.
En kumpan ti1l honom 4rån Norra Äsarp
slapp undan med 35 kr. böter för fylleri.
En tredje tilltalad frikändes.

För

trafikförseelser

72111'"tf,'

fick en person från Huddinge 8 dagsböter
5:-, en från Gustaf AdoUs socken 25
dagsböter å kr. 2:-, två personer från Gus-.
taf Ad,olf 8 dagsböter å re.sp. kr. 3:- och 2:-,
en person från Haibo 45 dagskröter å kr. 1:25
å kr.

och en person från Gustaf Adolf 40 dagsböter å kr. 1:50. Til1 10 kr. b'öter vardera dömdes en person från Härja, en från Habo, avå
från Jönköping, t'rå från Jä1a socken, en från
lÅsarp, en från i{inueveds socken sa-mt 5

Wi'kströrn redogjorde om"budsman Börjesson,
Skara, för RLF och dess uppgifter. En.kort-

I{1. 5;45-8 em.

RONALD COLMAN,

Byggnailstillstånd

lfrån Gustaf Adolfs socken.
Ä samma stämma har beslutats följande L-_
förändring av $ 4 i bolagsordningen:
"$ 4. Bolagets aktiekapital skall utgöra
--ll Kinneved-Varkumla R.LF-avd.
minit Sextiofusen (60,000: -) och högst
(180,000:
kronor'"
Etthundraåttiotusen
hade fredagen den LG anordnat höstmöte,
-)
Slutaip den 16 november 1945.
dit samtliga medlemrnar rned familjer inbjuSTYRDLSDN.
dits. Efter hälsningsanförande av lantbr. H.

SÖNDAG
Barntillåten.

id6rik rnekaniher

van svetsare ev. kunnig i bilreparaoch värmeinstallationer sökes
tioner
att "självständigt sköta reparations-

Kinnarps Sarnhällsförening Uf1-ctf,'
har haft en aftonunderhållning, varvicl foikskollärare E. Pousette, Faiköping, höti föredrag om Dan Andersson'
h*Oäut*u Augustsson och hr Bror Ek-

herg, l-alköping,

svarade

för ett

jag", Kinnarps damkvartett medverkade
på ett förtjänstfullt sätt med vacker
iång, och pianomusik utfördes av frö.hen . Hjördis Gustavsson. Vidare förekom' paketauktion och kaffeservering'
En stor publik irade infunnit sig'och aftonen tiliförde samhällsföreningen ytterllgare medel för belysningsnätets ut-

i

samhället.

sång oeh musik, varefter följde ytteriigare en

film, allt livligt uppskattat.
Mötet var besökt av c:a 200 personer,

upp-

skattat kabaråprogram, "Bror min å

byggnad

film, "Västkust i sol", visades och samtliga
bjijdos därelter på kaffe. Vidare förekom

Faftskjwt n ing
anordnas

av

Kinr,evetls skytteförening

och hernvärn söndagen den 25 nov. kl. 9

vid Västarp (Kindlunds).
Allmänheten varnas beträda terräng
S och SV, Västarp, mellan 9-13.

med samling

Styrelsen.

SÖNNÄG
I{1.5,45-8

Bre nd{önsvcret

Kin neved.

Ilcars ffccnsaon

Gurtttal. ,$jöborg

'

?s4u-"r9.

Enligt d.en av länsstyrelsen i Mariesta.J upprättade organisationsplanen för

branclförsvaret inom länet skulle Brismene, Kinneveds och Vårkumla socknar
bilda kommunalförbund med brandförsvarets ordnande med brandstation och
brandkår i Kinnarp. XIed anledning
härav har Kinneveds kommun i skrivelse till länsstyrelsen anhållit om sådan ändring i detta förslag, att kommunen i stället finge ingå släckningsavtal
rned tr'alköpings stad. Sorn rnotiv för
derina framställning anföres det relativt
korta avståndet till Falköping. Vidare
torde brandkåren i tr'alköping vara färdig för utryckning på mycket kortare
ticl, än vad en brandkår på landsbygden

kan beräknas bli, detta på grund av att
brandrnän i tillräckligt antal inte kan

erhållas inom ett av samhälle

uf,2n måste
Xrin)rarp eller Slutarp
- boende omkompletteras med mannar
kring samhällena. Det har vid eldsvådetillbud visat sig, att brandkåren i Falköping l<an vara i t. ex. Slutarp På
mindre än 10 minuter efter larm. Vidare framhåiles den rnyckeL stora kostnad, som uppkomrner vid uppsättande
av branclhår och iordningstäilande av
brandstation, som för Kinneveds del
shulie komma att kännas högst bet'ungande med hänsyn till de kostnader och
utgifter, som kommdnen nu måste Påtrga sig för sitt skolväsen. Ny skolb1'ggnad, kostnadsberäknad till 188,000
Iir. är beslutad och arbetet med uppförandet kan beräknas börja redan nästa
är. Vidare har beslutats uppförande av
nya lärarebostäder, preliminärt kostnadsberäknade till 65,000 kr. IIärtill
komrner hostnader för iordningställande
ocli. dränering av skoliomten, beräknade

tiii

10,000 kr'.

Ser rnan på det ecklesiastika området,
så måst.e l(inneveds pastorat inom de
riär::naste åren uppföra nya ekonomib;'gg:racler å Prästbolet i Kinneved.
Kostnacien härför torde preliminärt kunna beräknas till 70,000 kr. Vidare ligger en välbehövlig reparation av kyrkan

under utrediring, varför kostnaderna för
denna rcparation i en nära framtid komrner ati å.rila Kinneveds församling.
Sirali liinne'reds komrnun därtiltr åläggas r-rppföra brandstation rned därtill
hörailde nia"uei:iel kornrner detta att draga eil lrostnad på inemot 60,000 k::., vartili kornmunen tär bidraga rned om-

I;ring 3/4.
I ärendet har länsbrandinspektören
avgivit yttrande, därvid han frarnhållit
följande:

enn.

Barnförbj

Eisie Alhiin

ffixmffiHH&rä $ffiffi
(egi. lf,asse Ekman
B-n svensh toppsueeÖ' Yälspelail och
välgjord

ffigH$$A&N$Å{IKT'HSN
hålles onsdagen den 28 nov. 1g4b kl.
7/24 em- i Slutarps föreningslokal.
Predikan av pastor Plith, Gudhem,
I(affe serveras.
Gåvor mottagas tacksämt.

IJjärtligt välkomna.
Kinneveds Kyrkliga Sytörening.
meci härr:iyn

till

kårens organisation som

borgari:randkår. Ett utökande av Faii<öpings brandkårs släckningsoinråde
rnäsfe otviveiaktigt draga rned sig en

till yrkesbrandkår, något som kommer att ställa sig
sytrneriigen di,rbart i järnförelse med nucmorganisation av kåren

varande crganisation. Vid det samman-

tr:äd-e,

som

länsbrandinspektören höll

med berörda kornmuner

i

tr'alköping den
12 novemkrer 7945, framkorn också tydligt att staden icke önskade en utökning
av sitt släckningsområde. Kinneveds
l<omrnun torde atltså icke kunna pår.äkna

Hinrlarprho nära
att bli ilriällrlämd.
z"lx-tS.
En olyckshändelse, som så när hade
kostat installatören Julius Karlsson,
Kinnarp, livet inträffade i torsdags i
Sörby i Kinnarp.
Hr Karlsson var sysselsatt med indragande 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 cn 20A
kg. över bröstet och blev liggande på
botten av utgrävningen. Han kunde
med nöd och näppe få fram ordet hjäip,

vilket uppfattades av den Z5-årige sonen på stäilet, Gustav Silvander. Denne

skyndade genast ut och slängde sig utan
tvekan och med fara för eget liv,ned under stenen och lyekades lätta på denna
så att hr Karlsson, som redan hade blivit märkbart blå i ansiktet, kunde vända

sig oeh få bröstkorgen fri. Hjälparen
skaffade därefter ett spett, som hindrade stenens vidare framfart. varefter
han hämtade folk, som med förenade ansträngningar lyckades gräva.fram hr
Karlsson, som efter händelsen naturligtvis var rätt medtagen.
Vid ett samtal med F T framhåller hr
Karlsson det synnerligen raska ingripande, som hr Silvander gjorde. Om han t.

ex. först sökt skaffa ett spett för att
rubba stenen, hade jag hunnit att kvävas, säger den räddade slutligen.

att till rimliga

kostnader erhålla släckningsavtal med Falköpings brandkår.

Även om I'alköpings brandkår omortill yrkeskår och Kinneveds
kommun med staclen kunde erhålla
släckningsavtal, rnåste detta ur brandförsvarssynpunkt icke anses lämpligt,
clå avstånden äro alltför stora. Någon
svårighet för Kinneveds kommun att
upprätta en egen kår borde icke förefinnas, då i såväl Kinnarp som Slutarp
finnas flera industrier..
Kinneveds kolnmun anför i sin skriveise, att kostnaderna för materialanskaffning och uppförande av brandstation'skuile draga en kostnad av 60,000
kr. I)enna summa får dock anses allt
för högL tiliragen med hänsyn till det
statsbidrag, som numera utgå. Materieiairskafiningen för 6n landsbygdsbrandkår kan beräknas draga en kostnad av högst 25,000 kr. samt byggande av brandstation en kostnad av 15,000
kr.. tsrandstationen skulle då icke behöva fårses med siangtorn, då överenskommelse om skötsel av slangen säkerligen skulle kunna träffas med Falköping. Kostnaderna torde härigenom något kunna nedbringas.
I'å grrilrci a.r det arrförda avstyrl<er

ganiserades

Det siäckningsområde, F alköpings
brandkår enligt organisationsplanen erlänsbl'anclinspetrrtören bifall
hållit, är' rned sannolikhet det största veds
kommuns framställning.
ornråde branCkåren kan tänkas betjäna

till

Kinne-

Kuffi#önmEse"
Lantm-äterisammanträden

för

inlösen

järnlikt den s. k. ensittarlagen ha härmed
blivit utsatta att hållas
måndagen tleh 1? decevrber X945 klockan
11.0 hos Sofia Melin, Mabacken nr 1 i
Nykyrke socken, samt
tisdagen clen 18 clecember 1945 klockan
10,0 hos Ä.tbert Johansson, Lagerstorp
Nolgården 63 i Kinneveds socken,
och äga alla, vilkas rätt är beroende av

förrättningarna, att därvid tillstädeskomrna och bevaka sin rätt.

Falköping i distriktslantmätarkontoret
den 28 novernber 1945.
If,urt ,{x6n.

$allamer o. druvgr
i das.
SANDfNS, Slutarp.

ha inkommit

ädla trästag. Numera gör man
och matruinslnöbler i
sovrumsäven
ädclträ. Före branrlen ti'ctloridrr3sai'ton
1940 hade företaget ett 20-tal anställda;
medan styrkan 31'ust nu är c:a 50.
Det är som sagt 5 är sedan man börja-

m.

Slutorp hsr hllvlf e${
möbelntrmn med kEoRgtr,

fl.

de byggs den nya fabrii<en

i sten och be-

En enda modell har gått ut i över 6'SOS exemplar.
l3lV,-tas

"

;:i:::t:,:il!+;:ij*r::::j.

:

*".:*

Fan6rpress.

tong.

Exteriören.

Slutarps Möbelindustri kan

i

hämkomrnunen blevplatsen.'Iillverk-

dagarna
ningen hestod först av ekmöbler, som
ifira ett iitet jubileum: det är nämligen gjordes på beställning, och arbetsstyrfem år sedan företagets nybygge påbör- kan var 5-6 man.. Sedan övergick mail
jades. Sedan den dagen har bolaget tiil tabrikation av garnityr i ek. 1931
fått en nära nog explosionsartad utveck- ingiek fabrikör Gustafsson som komIing. Dessa "explosioner" ha medfört panjon i firman. År 1932 lades driften
att man under hela tiden måst bygga till om tlll tillverkning av kompletteringsoch åter bygga till och fabrikenär ännu möbler i serier, detta främst av den aninte på långt när färdig i utveckiingen. ledningen, att det var ändarnålsenligare
Just nu pågår dels byggandet av en me- att inrikta sig på dylik tillverkning
kanisk verkstad och cleis utökandet av med den iilla arbetsstYrka, som då
en av avdelningarna.
fanns. Men det var säkerligen inte enVi nämncle om femårsjubileum, rnen bart detta, som gjorde, att fabrikörerna
Påbör- tade om utan även en känsla för, vad
I företaget är vida äldre än så.
I jandeb av nybygget för fem år sedan
sorn komma skulie. Och vad var det
föranleddes av en förhärjande eldsvåda, som kom.? Jo, kompletteringsrnöblerna
i inen ånnars startades firrnan redan slogo definitivt igenom och det visade
i fgZg. 0a fabrihör Levinsson inköpte ett sig att de fabriker. som kunde få frarn

lgammalt skoihus i Äsarp och flyttacle
om
I a"t tilt Slutarp. Det är för att höra
ut.uecklingen

symboliserad av början

i det garnla -sholhuset fram till dagens
trevåriingskompiex vi giort ett
besök vid

de båda'

fabriken. Vi bii mottagna av

kompanjonerna, fabrikörerna
Lcvinsson och Grrstafsson' som visa oss
orirkping i lckaliteterna och berätta ett

och annat om sitt företag, om vilket
faktiskt kinnevedborna i allmänhet inte
veta så rnycket. Men i möbelhandlarei<retsar tandet runt har namnet "Slutarp" en god klang.
Efcv av Charles Andersson.

Nåväl. det var

1929, sorn fabrikör
elev av garnle falköpings-

Levinsson
Andersson sedan 1922
mästarert Charles

gjorde allvat av planerna att starta
än att

-eeet och vad var då naturligare,

I{,edan på hösten 1941 hade man

hunnit så långt, att fabrikationen hunde återupptas. Suart sagt inget var
kvar av den gamla fabriken. NYa och
mcderna maskiner köPtes. Om någon
.möbelfabrikant finge se den maskinpark, sorn företaget har i dag, skulle
han sätrrert bli grön av avund' Det är
nämligen det bästa, som går att få
varken rner eller mindre.
fabrikör
Och det är förvisso sclm
Levinsson säger, att på möbelfabrikerna av idag är det maskinerna, som shola ge förtjänsten. Det flrrns numera inte så rnånga verirliga möbeisnickare,
utan det är rnest speciaiarbetare, av vilka naturligtvis dock kräves stor yrkesskickiigheL för var och en med sitt arbetsmoment.

Numera äro fordringarna på möblef-

nas kvatit6 stora. Och detta har man
inget ernot i Slutarp, ty redan från bör-

jan

inriklade man sig på en viss.standard och den har man sedan sökt hå]ia.
Detta är en sak, sorn fabrikör'erna inte
behöva ängna, ty man har fått de bästa
rnöi:eiaffärerna i landet som kunder.
Och vad är det då, sorn utmärker fabrikerrs

möbler? Jo, ett mycket välgjort
in i detaij rnen framförailt kan-

arbete

ske de synnerligen vackra ytorna, särskilb på bordsskivorna. Det nedlägges
ett oerhört noggrant arbete på just dentrevliga rrodeller, kunde lägga upp se- na detalj med resultat, att man kan tå
rier av stor omfattning. Så var nu även se de mest egendomliga fantasimönster
fallet med Slutanps Möbelindustri. Så oå skivorna.
gott som från början hade man anlitat
arkitekter för modellernas utformning,
Vinst på 2 ruånader!
, även om sjäiva uppslagen kommo till i
Men sorn sagt företaget har också reI Slutarp. Nu blev det ett rökbord, som
surser: rnaskinparken är värd sina moblev fabrikens första fuilträff. Det slog diga 100,000 kr. De senaste förvärven
igenom oeh stod sig sedan i konkurren- äro en fan6rkantsåg- och en fan6rfogsen ända till 1940 och under dessa år limmaskin, vilka medföra ytterligare
lämnade allra rninst 6,000 dylika bord ra'r"ionaliser"in!; av driften. Som ett slåSlutarp för att spridas över snar+' sagt ende exernpel på rationalisering kan
alla delar av landet. Då vi framkasta närnnas fan6ringen. F örr måste det
en,stilJa undran, om det var detta bord, förekomrna 1 mån. lufttorkning mellan
som gjorde fabriken känd och r,rppska.t' varje fan,åring, vilket gjorde att procetad, få vi ett ingalunda nekande svar.
duren tog två månader i anspråk. I och
med konstruktionen av fläkttorken nedFörnänallg rnaskinparli.
bringades tiden till 3 dagar. Nu använÅr 1935 ombildades tör'etaget till ah- der man sig av konsthartslim, vilket
tieirolag. Tillverkningen trörjade så gör, att fan6ringen går på tio minuter,
småningom gå över från björk tiil alm men härför fordras bl. a. en press med
och på senare år till mahogny, valnöt ett helautomatiskt tryck på 6-8 kg. pr

kvcrn.

{6rk

så"&#ffiffiffiP-

I Er

annan sak, som man på fabriken
ägnar
stort
intresse, är träets torkning.
|
Förr tog en lufttorkning 5-6 månader,
nu torkas det i specialugnar på 8-g da-

gar. Här håller fabrikör
f. ö. på och utexperimenterar

Levinsson
en ny me-

tod.

Säg God Tut med hfcffervasr!
I
BESTÄLL EDRA BLOMMOR OCH KRANSAR

Tre maskinor ha blivit en.
Äpropå u-texperimentera.... Fabrikör t. har många strängar på sin lyra
och han är ofta sysselsatt med att konstruera egna rnaskiner. Detta har bl. a.
jmedfört, att han av tre maskiner gjort
len, vilket naturligtvis meclfört bespaI ring av arbetskraften, som det här likI som annorstädes är så ont om. Maskinen är samtidigt rikthyvel, planhyvel
och lamellsåg och skötes av en enda

GOD TID.

Slutarps Flandelstråådgård.
Tel. Kinnanp 48.
EE

ffievnffiaitrfff&#Wffi d'ffid#@
eller behöver Ni Eder radio reparerad, vänd Eder då med förtroende

till

man.

Itrn annan sak frapperade oss vid besöhet: mair tilivaratar faktiskt den minsta gnutta av virket. Ur de minsta bi-

tar

söker man

få ut materiel

och när
detta inte låter sig göra, ja, då hugger
man gengasved av bitarna.

.Iust detta: "in i minsta detalj" kan
vara karakteristiskt för Slutarps
Möbeiindustri, antingen det nu gäller
iill."'erkningens kvalitet eller tillvaratagande av materielet.
anses

Hrik Blomhergs ffiadio$srvicfi
SLUTARP. Tel. Kinnarp

47.

för'JUfi*ffiN

vi vårt goda, alltid nyrostade KAF'FE. Trevliga dekorerade kaffeskrin. Likör- och punschextrakt. Stor sortering av
rekommeqdera

KONSERVER, FRUKT och CITOKI,AD. Kupongfria LJUS.

SLQT4E9.
Wnukrm

SAIVNMNS

Jffil"ffi ffiårueffi

försäijas i SLUTARP vid Sand6ns
affär rnånciagen den 17 december
från kl. 9 f. rn.
B. ANDERSSON, KÄTTRÅKRA.
I 0493

Slutarps

EF.

få detta önskemål förverkiigat. Intresset
I för baqdysporten är stort men möjligheI terna att åstadkomma en spelduglig plan
| äro små. Falbygden är som bekant gan-

till lll"l
träning. x'örra vintern deg.:1 tiufäIle
fermässigt sett större fr'ämgaågar,
å'å*gaäg"", inen clå ger
1"1]ll?r"-,lilt
Slutarps
IF i P3_Xd{
bandy och detta
god,"kaä man rör- buterade
är
,"**u.,iåltningen
!:!:i1d9
9:1.._g:l!"
-,!IY!?IPvarlurla med
rrreu match
skedde Ii Vartofta
rllaLUtt IIIOL
mot
därvaual'varzänta att dessa kommer så småningom. sKeuuc
rande
IF
:s
Möjligheterna
bandylag.
till
1p* enI\Trrme'a. har
h'r som bekant Slutaros
Slutarps IF
Numel'a
""_ matchträning korrrmer att tillvaratagas geprogrolrl *öor" lgitrdast frtboli på sitt'ekå.nt
narp öVertor{ r'apreseniationen i övi;ga nom spel mot närliggande. föreningar som

Il.1

S'arniHjems

Eråisf

a

6*{,{e{wrypär cn gedigen RADIO.
Köp den hos

WÄLF'RID JOE{ANSSGN"
Tel. 25.

För

rnarknadens ledande märken.

llllllgilfi uttlt$ilIIilft !!ltItrfi tfl tMtrlniln||il

ffiwrä

Jmhffiffi$$orf,$

Bleck- ooh FHå$sflmgsd
utför alla inom

branschen

förekommande arbeten.

|llillttlItEil!t[|l||ttImnt|t!!ilHr!tt!il||ilru!1il$

iOrott.gr'"rrut.] Guno* detta gavs möjltä- har banclyplan till sitt förfogande.
het att få ett fotbollslag, bestående uteslu-

tande av spelare från socknen, varigenom
laget får tillfäIle att samträna. A-låget
har spelat sammanlagt 23 matcher därav
5 v., 4 oavgj. och 14 förl. med målkvoten

ffi#ffiffi

42-81. I Södra Skaraborgsserien intar laget under vinteruppehåIlet den blygsamma
placeringen som näst sista lag. Man kunde

i de sistil
gjort i-ned sericledarna FiobyIF. XIan
deltog även i kretsmästerskapen, varvid

ff{"imsRerK$ &7

skönja en märkbar förbättring

höstmatcehrna, .tlä rnan bl. a. spelade oav-

vid behov av TRAFIKBIL.

de båda för'sta matcherna mot Åsarp och

Mötrltorp vunnos, trots bortaplan. Semifinalen gick i Tidan mot därvarande IF och
<iär fick rnan vidkännas ett kraftigt nederlag. I år har man även satt upp ett B-Iag,

som speiat ett flertal matcher. Pojkiaget
trär iiven i år spelat ett tiotal matcher mot
närliggande föreningars pojkiag.
Föreningens verksamhet finansieras genom anordnande av fester o. d. tillställningar, varvid idrottsplatsen på sommaren utgör festplats och på vintern har man Föreningslokalen att tillgå. Idrottspiatsen äges
och förvaltas av Slutarps Idrottsplatsförening. Önskernåiet är ju här liksom på andra håll att man ska kunna medelst tipsanslag få en fullt rTrodern idrottsplats. Man
hoppas att inon] del närmaste framti9gn

Gert Johansson.

i
I
I

I

lli

nn

eue d o ch t|å rku mla'
t?l1E-\5.

Kwltwrkistorl,ska bilder omkring 7800,

KLÄDEDNÄKTEN.

daren, är ryktbar under namnet "den
stora folkslaktningen". Detta namn
sftar givetvis på den stora manspillan

I

som inte bara den besegrade utan även
segraren tillfogades i slaget. Svenskaröverflöd. Denna 1792 års överflödsför- na. deltogo under striden'i nördarm6n,
ordning säger bland annat, att rikshus- som stod under befäl av den svenske
håIlningen "nu fordrar så mycket spar- kronprinsen, sedermera Karl XfV Jo-

*t,nf

u,*r*riårJqiä

samhet" och att man måste söka förekomma "dqrr högst skadeliga införsel
En sed som ofta omtalas i gamla tider av utrikes varor, varvid svenska hanvar att rmder gudstjänsten kvinnorna deln lider och ett redbart mynt försvin'
bjöd omkring "kryddor" ogh männen ner". Dels menade man också att man
snus, oftast omtalas kyrkkryddorna. Så behövde "understödja de näringar, vilförbjöds i Kinneved och Vårkumla år ka här rred myeken kostnad anlagde"'
17?9 'lvid 8 öre smt vite eller 2 skillin- ' "Till följe av kongl. maj:ts nådige
gar att utdela kryddor och snus under varning ernot yppighet och överflöd det-

han. Segern firades här i

landet På
skilda sätt, bland annat med Te Deum i
kyrkorna.
Men segerglådjen var blandad med
först'åmning vid tanken på de många
stupade och sårade. Inom församlingarna diskuterades också allmånt åtgär-

der för hjälp åt stupades efterlevande
samt åt invaliderna. I Kinneveds pasto'
Kinneveds rat behandlades frågan på november'

gudstjänrten, eller väx]a med klockaren, ta år, sammanträdde '...
församlings invånare i moderkyrkan
då han går omkring med håven.
Uppå enhälligt påstående beviljades, den 23 december 1792 och kommo sins
att den som vill har frihet bruka den emellan på föliande sätt överens:
brudeskrud, som vanligt är i andra för'
Manskötnet vill hädanefter, och så
samlingar,
fort det de nu äga blivit utslitet, avlägBlev överenskommet och avslutat, att ga al.lt stadsfärgad dräkt, och i stället

giva kyrhoherden i tertial 1 tunna korn
6c,};. !/2 t,:na råg av vart helt hemman
efter gamla målet samt 2 lass ved.
Äret dii;rpå blev i Vårkumla på enhill'
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
erfaienhet därav, att dryckenskap och
fylleri skolät på någon tid förövats, i
synnerhet av någon viss i.Wårskiäls by,
ty, och sedan tjänliga föreställningar
voro gjorde, blev beslutat, att eho den
vara må, som söekrie- eller heligdagar'
hemma eller hos andra, befinnes vara
överlastad, skall böta 40 sk. specie, vil'
ka böter strax böra uttagas, och varav
16 sk. tlllfalla kyrkan, 16 angivaren och
8 de fättige i socknen, och skall det vid
lika vite åligga en var som får se någon
överlastad människa, att gärningen an'

stämman 1813:

Med sorgfällighet uppmante ordföranden församlingen . .. . till undsättningen för de krigsmäns änkor och fa'
derlösa barn, som under närvarande

fälttåg antingen stupat för fiendens
svärd eller andre, som underkriget bli-

överallt åtnöias med grå vallmarsklä' vit vanföre sig försörja. Uti denna så
der, utan knaPPar i rocken, men i un- viktiga del var ingen som undandrog
derkläderne nyttjas små oförgyllde mäs- sig räeka hjälpsam hand. Man översingsknappar. De hittills mest av drän- enskom emellertid att vid påkommande
och

gar nyttjade,brede siden-hatte-band
andre onödige prydnader avläggas.
3 ä 4 av församlingens invånare ville
änteligen nyttja blåmängde kläder, så'
dane som deras hustrur själve'kunna
färga och väva, men största delen var
däremot.

En,stor: del av koinnfolkens grannlåt
ansågs överflödig, deras dyrbara mössor, silkesdukar och andre rolige kläden, cathuns, kammeloti, och'andre köpetygers tröjor och kjortlar bortlägges'
öch i det stället nyttjas vad de själva
vackert kunria göra och tillverka' Vad
nu äv grannlåt'kan vara i förråd ville
'de änteligen slita ut, och ansågs:rådeligast avbida höga överhetens anstalt
emot underslev härutinnan.
Sluteligen funno de församlade gott
att genoå konfiskation av det förbjudglva.
na straffa överträdaren; vilket försäljes
Likaledes och som Jean Carlsson i och anvåndes till de fattigas underhåll'
Skattegården Wårskiäl någon tid bortåt
försports leva i osämja och slagsmål
rionsr.n KYnK,RÄDET.
med sin hustru, visat olydnad och sidVitl sockenstämma med Kinneveds
vördnad emot kyrkoherden i det han efdet första
ter flere gånger skedd kallelse ej velat pastorat i hov. 1813 valdes av skick
befrämjande
..TilI
i<yrkorådet:
infinna sig utan hållit sig undan, samt
det Pastor må vid
ävenväl nu vid socknestämman förfallo' oöh ordnlng, och På
bliva m'ed råd unlöst uteblivit, ty föreställte kyrkoher' förefallandö'tillfällen
till kyrkoråd:
följande
valdes
derstödd
den, om nämnde Jean Carlsson icke borJean uti
AlarP,
i
Bengtsson
Anders
de till böter-behörigen ansedd bliva.
ödegåri
Larsson
Lars
Efter något övervägande och förme- Lunnagården,
K-arl
i
Hallagårde1'
Jonsson
Gibriel
den,
delst socknemännens enhälliga förbön'
Petter
JacobsLedgården,
i
Bengtsson
blev han denna gången frikallad, dock
LagerstorP'
med villkor att om han framdeles skulle son i Smeagården
,visa någon sturskhet eller sidvördnad'
Kyrkoråd uti Vårekumla: Sven Am'
han då skall böta dubbelt emot det var- jörsson i Backgården för Vårskjäls rote'
till han nu kunnat ansedd b-liva. Även- Anderg Andersson i St. Västerbo Ax'
som det ock skall åligga honom, vid bot torps rote, Lars Jonssrjn i Slättäng.
tillgörande, att ändra sitt arga, okärliga och trätosamma sinne och samman'
HJÄLP KR,IQETS OFFEN!
levnad med sin hustru och vartill föreDen drabbning som den 16 till 19
ställningar av predikoämbetet behöri- september 1813 utkämpades vld Leip'
gen skola förehållas.
zig, oclt i vilken de förenade, mot Napo'
leon fientliga, härarna vann en avgörande seger över den frqnqle motstån-

händelse, utav fattigkassan bibringa oli-

ka

nödlidanden hjälp och undsättning'
och om olyckan skulle träffa någon av
församlingens medlenimar, sarrila sig
pastor oeh kyrkoråd till överläggning
uti så angeläget ämne, då en var skall
härutinnan göra sitt bästa.

Vårkumla sockenmän anförde vid

i maj 1816 missnöje över det
oskick som inristat sig bland kvinnkönet medelst kryddors utdelande uti kyrkan under påstående Predikan.
Vi pastor svarade: Minnens f, det ja
efter slutad gudstjänst för något år sedan sådan förargelse allvarligen ivrat,
om sådant nu är förglömt, blir mitt påstående, det förbryterskan må åläggas
stockstraff.
Socknemännen tyekte detta vara nästan strängt, föreslogo därföre ett vite
av 12 skr banko. Tills vidare må detta
förslag äga sitt'vitesord, dock förbehöll
sig ordföranden härutinnan öppen talan,
och om någon härutinnan sig förbryter'
får allmänna lagen hämma siälwåldet'
som torde åstadkomma allvarligare verstämma

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 vaccinationen.. .Den . rest som han uPPgav, 2 tdr
riksmt, för skedd handhavning uti detta ämne betalas av fattigkassan.

,, ''

Kinneved.

' t"t*o

KoMMUNALSTÄMMA
kommun hålles torsdaKinneveds
med
gen den 2? de-eember 1945 med början

f.f.

ff för val av' skiftesgodemän'

Röst-

rätt vid stämman tillkommer ägare och
innehavare av jordbruksfastigbeter'
Ortlföranilen.
10814

SÖNDAG
K1.5,45 o. 8

Barnförbj.

KRISTINA SöDERBAUM.

Vtldf ese/

Vi

reit

p,Arera:

DÄCK" SLANGAR, SNöKEDJOR, STöVLAR M. M.
l-i regummera
däck I allå dimensioner.

Vi tö;r:siilja

dack av letli,nOe fabrikat samt batterier och snökedjor.

efter novellen "Opfergang"
av R. Binding.
Inspelad enligt Ägfacolor-metoden,

LICENSANSöKNINGAR OMBESöRJAS.

HERRTJUITGA GUDTITIVERKSTAI)

Ilelt i färg.
ttEn gripancle filrrr".

Filial SLUTARP. Tel. Kinnarp t3t.

Göteborgs Handelstidning.

"Publiken satt andlös."

Helsingborgs-Posten

Tvö

bif iste

I

Kinnevetls Skytteförening

En y{klapp
dtv-*,s-

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. tr'redriksson 20; 2) Olof
Andersson 18; 3) NiIs Johansson 16; 4)

fttr lrela familjen

Georg Johansson 16; 5) Egon Johansson 15
6) L. Ax 14; 7) G. Karlstedt 14.

undkornmo tåg'

Extra insats.

3-4

klass: 1) Gustqv Jo-

hansson 6127;2) A. Boman 6i16; 3) B. Engdahl 6/16. 1-2 klass: 1) R. E'redriksson
6123; 2) G. Johansson 6/15.

krock oskoddo.

tr'ör

de

skyttar,

fria skott, samt

som ej skjutit sina 50

de, som

vilja skjuta felande

kompetensserier, anordnas skjutning söndagen den 23 kl. 1,3. Samtidigt 'anordnas

Go(lståg körrle på mjölkbil utanför

"

har haft sin sedvanliga höstfältskjutning.

avståndsbedömning. ttly'.-af,'

Vartofta.

.tl

En mjölkbil, som körde allmänna vägen Vårkumla-Slöta, kollidsr"r6. I *it
morse kl. 8,45 med ett godståg vid en
banvaktsstuga 1 km. från Vartofta sta-

tion åt X'alköpingshållet. 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. Järnvägsövergången, där olyckan hände, är försedd med automatiskt
ringverk, vilket fungerade. Några bomrnar eller ljussignaler finnas däremot
ej. Sikten är delvis skymd av en stuga, och detta torde ha orsakat, att man
från bilen ej såg tåget. Ljudsignalerna
uppger man sig ej ha hört. Tåget körde rakt på bilens flak
hade kollisio- av en sekund
nen inträffat bråkdelen
tidigare och stöten istället träffat bilens främre- del, hade två människoliv
helt visst gått förlorade. Nu inskränkte sig skadorna titl, att c:a 200 liter
mjölk gingo till spillo samt att bilen,
som sagt, blev ramponerad.

lr[z-"tS. FI[' B--slutarps IF 2-3.
Slutarps IF vår en ny bekantskap sorn
bandygästande lag, och därtill en trevlig

Luxor Populär

sådan. Om detta var första gången' som
grannsamhällets pojkar nu matchade, så

tytt 74 W

måste man säga,

-En selektiv superheterodyn med stor
räckvidd, försedd med Lu-xor-Briljant

högtalare samt Lrtxor-svinginställning som gör stationssökandet till
ett nöje.
Högglanspolerad zapelimahogny el-

ler ljus alm.
Ilostar endast Kr.
Försäljare

i

398:

-

Falköping metl omnejd:

,stor soqtoring.

hade dock säkert övertag i spel men det
brast i skottskickiighet, varför halvtid ingick med endast 1-0-ledning. Även andra
halvlek hade Slutarp många goda chanser'
som emellertid endast två gånger resulterade. FTX'-reserverna reducerade med två

mål

genom R. Andersson och Wilgot Jo-

hanssdn. Dornare O. Nilsson.
rf : pto\ tF

SÖNDAG

östertullsgatan 6, F.dLKöPING.

K1.5,45 o. 8

Tel.

Barnförbf.

425.

KÄTTILSTORF: Alrick Johansson.
SANDIIEM: Montör S. Andersson.
SLIITAIiP: Erik Blomberg, tel. 47.
TIiÄDET: Gustaf Llnder, tel. 78.
UDDAGÄRDEN: Montör A. Larsson.

KARIN EKELUND

LAURITZ ['ALK
AI,LAN BOHLIN
STIG JÄIiREL

Oss tjuvar
emellan
En

fulklappat
-

,'.'saNDf.NS.

tr'Ttr'-pojkarna kämpade bra

matchen igenom, och hade god hjälp av
bäste Ä-Iagsskytten, R' Andersson. Slutarp

Tel. 929. S:t Olofsgat. 15. Tel. 1109.
Bertil Carlsson Radio & Cykelaffär,

SLUTABP
-

De unga

att det bara bådar om god

GUililNR NilBERSSIIII

VARTOFTA: Bertil Liberg, tel. 44.
ÄSLÄTT: iltrontör Gustaf Johansson.

'

fortsättning.

,laktförbud
All jakt

å gårdarna tr'röje samt Ledsbpcken i Kinneveds socken är vid laga
ansvar förbjuden.
10813

itrakträttsinnehavaren.

komedi av

hög internationell

klass. . I)en är rolig ochrskiekligt
gjoril.

Ö. F.

I

llrinnarp firades

Lucia UÄt-rrg-

genom en traditionsenlig luciafest i
lokal Vinterny. Folkskoil. Valter Dah16n, Hökerum, f. d. Slutarp, höll föredrag över ämnet "Kampen mellan mörker 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. Årets Kinnarpslucia var Doris Arvidsson. Hon trädde in med två
småtärnor och följd av sju litet äldre
dito, varefter under tablån tärnorna
sjöngo "Sankta Lucia", "Härlig är kvällen" samt "Människobarn i Nordanlahd",
och därjämte läste var sin strof. Bifallet var hjärtligt och två gånger måste
ridån gå upp innan man var nöjd.
Efter kaffedrickning följde ett uppskattat underhållningsprogram av Vinternys amatörer. Göran Andersson och
Rune Göransson sjöngo, Sven Andersson reciterade varjämte framfördes
två bejublade sketcher. En särskild
eloge bör den,väl samspelta musiktrion,
Bror, Elov och Yngve Johansson ha för
va.cker underhållningsmusik.

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

@MM,;,ä,iii
önskefih
rreh fqpligns
{ '4 '.: r; i/

Rä n nstensu nga

r

med
TI,q.RRY PEIiSSON.

kl. 8 och 10 em.
Barnförbj.

LAIJ&\TZ tr'ALI(
. trRMA OTT&ISTENSSON

V ifrmdftrs#sfi{
NYÄR,SDAGEN kl. 5,45 och 8 em.

Barntill.
B+RFFO Ko"LLPryF.g
STIG JÄR,BEL

KABT,-ARNE HOLMSTEN

fplk är rils$l

"En förtjusande film. . . JVfan hade
velat sitta eri tirp{na tllt i dessa trevliga människors' iiällskap."
Robin Hood i St. T.

Sönilagsskolans Julfest fredagen den
kI.15. Förutom barnen medv. pastor
Arv. Söderberg, Söderström m. fl.
Kaffe serveras. Koilekt upptages.
28
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I
I

I

Alla välkomna.

i

Skall:det täcka könet slå ut d et starka? EIIer blir det
brödrast rid? zoh--q{'(^**M*1

, Som lite var torde veta,
ha vi i år även en dam, som pockar på
upprnärksamhet, och det i ganska hög
grad. Namnet är, förstås fngrid Johansson. De, som kunna göra henne äran stridig, äro två bröder, nämligen Harry och

har trots sin ungdom blandat sig i de stora pojkafnas lek med goda resultat som
följd:

Gösta Ärvidsson, härstammande från Kinnarp och täviande för FAIK resp. Kinnarps

TK Kvilte, ;G(iteborg, 13,46 3:aj:"4q'93t4:ai

F Harry

i

kulstötning.

13,85
14,20
74,53
14,76
L4,28
L4,85

Karlsborg
X'aIköping
Borås
Skaraborgsmäst.

DM, Trollhättan

1"4,53

i

Eksjö

Danmark

14,28
74,53
74,47
74,67

14,6t

Malmö

3:a

l:a

1:a
2:a
2:a

1:a

2n

2:a
1:a

4:a
2:a
2:a

74,47 1:a
!4,28 Lia
13,82 r-:a

SJ:s SM
Jönköping
tr'alköping

Harry A, har alltså deltagit i 15 tävlini sin specialgren, kula, inregistrerat 7
segrar, 6 andraplaceringar och vardera en
tredje- öch fjärdeptacering. han placerade
sig på andra plats vid SM och blev därigenom uttagen

till

Sl:ackan,

Karlsborg,

'..1;.is

10845

diskus

73,27 ts:a

SkM jrrn., LidköPing 72,84 7:a 38,13 1:a
13,13 1:a 38,83 2:a
TIÄIK, I'alk.

13,95 1:a 47,32 7:a
Borås
13,59 1:a 38,96 2:a
Floby
\4,23 a'.a 41,53 1:a
Si{.,t jLln., örebro
3:a
Jfl{,'1'rclihättan, 13,18
[rt\IK, Fa]köping 14,11 3:a 42,74 L:a
13,61 3:a
r,I5, LiclköPing
15'81 l:a 45,79 l:a
tr'loby
i;'ir't.jun..
"Stockholm
13,46 utsl'
S],,{,
FÄIK, F alköPing 74,03 4ia'
It< Weea, Göteborg 13'88 3:a
Sept.-si'elen, Göteb. 13,70 6:a
:'riangätxt., Göteb' 13,80 3:q'
Gösta A. har deltagit i 16 tävlingar i sin
specialgren samt i åtta diskustävlingar'

]:'X[,

svarar för föijande "bravader":

tr'alköping
SM i Stockholm
Göteborg
Landskapsmatchen
tr'inland

Kula

.]rrn.-DlI,

Arvidsson

Samtliga resultat

Gösta Arvidsson

Resultatet har blivit 11 förstaplaceringar'
Då han mött jämnåriga, d' v' s' juniorer'
har han varit suverän och hemfört dubbla
mästerskap på såväl Skaraborgs-, distrikts- som svenska mästerskapen'

Ja, så ser de tres meritlistor
Ska imponerande, euer hur?

landslagsman och var med

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

efter dttn Wägnetd drarhaHska roman. En film med mening uti.

$srm

rned stqrks merifer.

gar

aqol1F JAtrrR, BRTTTA qRUTIUS,
NYÄRSAFTON

Tre 'sköldkandidg#er

vill slippa anordna skytltls'
rum vitl skolan.
Kinneveds kommun har hqg regeringen överklagat länsstyrelsens åläggande
för skoldistriktet att anordna skyddsrum vid den planerade nya folkskolan i
Kinnarps samhälle. Då något civilförsvarsområde inte är organiserat eller
fastställt för samhället och då detta inte har 200 invånare, anser kommunen
att anordnandet av skyddsrum är onödigt;
, eb-qs'
Arbetslöshetsnämntlen i Kinnarp.
Länsstyrelsen i Mariestad har förordnat nämndemannen Erik Gustafsson,
Hassla, Kinnarp, och handl. E. Samuelsson, Slutarp, att under år 1946 vara
ordförande resp. vice ordförande i KinKinnevetl

neveds sockens

arbetslöshetsnämnd'

har
länsstyrelsen förordnat polismannen D'

Till revisor resp. revisorssuppleant

Everland, Kinnarp, och ]randl. J. Karlstedt, KinnarP., *r _

---
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