rit I nämndeman Ya 15 ' 4e ,i
I to, Kinncved, Vårkumia och Luttra I I
g.*""t"* .kommunals*:: I I
l"*"å,*- tiäsocknarna
i torsdags 'EirlK I i
l-u mecl

I

kl. 9-12'
Kinnarp månd. 8
juli
t4-16'
kl.
8
månd.
Slutarp
Börstig torsd. 4 juli kl. 8,30-11'
Brismene torsd' 4 juli kl. t0-12,
Vårkumla månd. 15 iuli kl. 14.
Nämndens exP.-dagar äro:
Kinnarp måntlagar kl. 9-t2,
Börstig varannan torsdag fr. o. m' 4
juli kl. 8,30-9,30,
Brismene varannan torsdag fr. o' m'
4 juli kl. t1-L2.
De, som ej avhämtat tilläggskort 109
och 110, kunna göra det mot avlämnande av talong n:r 98 och 99.
Personkort medtages.
Frökinils Kristiilsnämntl.
6314

Kinneved' l'
lä*r"i.'ä",";;;i;'
t-'*-*----ll

tsi[vagrg
med bra diick, kraftig och villgjord,

iili

sal.u '

Tage Andersson, SlutarP'
Tel. l2ti 1(innarP'

Den traditionella uridsomrnarfesten

utlc''rh '

i $lutarP.

anordnacl

av

sarnhällsföreninger"r' ha-

\

:;;tt'if-*ö äiidt?tr#Hå:

"N,Qftl
,Å.f-

o

d
f

törclagen tl,. .6 oclt' sönd'agen d" 7 juli''
Vanliga festanordningar'
Sönriag kl. l8 uirpträdande av Shöaieamatörer'

DANS: Jahrheils orkester, Tilro'
Arrangörerna.

l_.-

ir$räsailhtEtlll
Mönarpo Lilleg., SIutarP,
ilti.Aagett den 9 dennes kl. 15, låter Ei25
I lttar Byhlin, Sörby, försälja citka

SLUTARP.

SAND6NS.

I

Fastighetsaffår. q l?''^b '
I I På auktion i går försålde
!

I
I

O

lItunnland slåttertegar. Förvaring erhålles i större lada.
I
I Samling hos Nils RYd6n.
, I Av mig kände såsom säkre inropare
tre månaders kredit, andra far
1 f erhålla

,' J betala kontant.
\ Slutarp den 4 juli 1946.
|
Ragnar Johanson.
e+S6

Gunnar
tl
Ledsgården'
Axtorp
mtl
3/16
lCustafsson

lxintt"u"

socken,

I

till lantbr' Harry Karls-

ffiagl ll+***iåd'J':åt,f"r#låi:ä

ken.

I

hänttelse av regn spelar.kapel- f .

let i Slutarps Föreningsl:.0^t..
Kinnevetls Skytteförening'

å ldrottsplatsen, Slutarp
onsdagen den 17

l:
1

'Leka

lan Sk. L. S., Skara-Slutarps I.

Serveringar.
6669

!'

i

S.

r. F.

F,ESTPARKEN, KINNARP,

lördagen den 13
F'.

F.

6450

Lekafton

- Kl. 19,15 FOTBOLLSMATCII mel-

s. I.

göras hos kassans
ordf. herr Robert Bärnskog, Kinnarp.

ftf|fililf,

å TANG,tVAf.LilN; SIJII.&'RP,
onsd. d. 17 juii kl.21-.

leder'

Exoeditören bortrest under tiden

,nii,i,
Under nämnda tid får anmälan
'oä'*'";otaomsfall
-

lilrfiNilnfl ||n fifl illtftlffi ffifffiliffl

juli kt. 21.00.

STENS lekgäng

I' Ktnneyeds Erk. Sjukkassa4l:

lon

Le ksf

festligheterna i SlutarPI il*"'o
i dag och i morgon.
l- .

P"H"täl#:"T15#lä, *".i-

SIutarP

ll

lager.

*fl

i

lltas

HöSALT
på
^-:-"

Sportrallen

offentlig auktion, som förrätl[ C1""*
a

Tlt[, sfitu

regemente.

-.-^, -^,

anordnas å

ll

de också i är' - 15:e året å rad su-fat en talril< publik. Festen hölls på
idrottsplatsen, där en ståtlig rnidsominarstå^ng rests. På midsommarafton
hölls föådrag av folkskollärare V' Dahl6n, I{ökerum. Viciare förekom bl' a'
regementsmusik av Skaraborgs pansar-

trl'sgnaastillståntl "? l'','.0'
I

#$wwtwrf est
S[ffr
'

utlämnas:
ilya sockcrfio]t
juli

,

juli kl.

FOLIOEKAR tiII

En grå trenchcoat borttappades

,,,

,

',

sön-

dagen den 817 å vägen Brismene-Kärrmellan

Äsarp-Kinnarp-

Slutarp.

6615

BorttaPPat.

MUSIK.

Kl. 2L DRAGKAMP
från

köra in höet. Eljest är man sysselsatt
med att hänga upp det avslagna grönfodret. Överallt 'betecknar man årets
höskörd som synnerligen god.

20.

Servering.

lag

Ilöskörtlen tVb''tb'
är nu i full gång ute i bygderna. På
en del ställen. såsom t. ex. i Kinneve
samt i Gökhem har man redan börjat

Kinnarps IF"

åkra. Upphittaren torde
rned

tel 14 c KinnarP.

meddela sig

W.,
D. K.
skick
i

I{nvl'Eviln SmdhErU

prirna
och körklara, till salu. Tage Andersson, Slutarp'
6018
Tel. 126 KinnarP.

1937, Nash 1933,

wtnil

silt swingtYvu

spolar upp titl dans i FESTPARKENT KINNARP under
lördagen och söndagen.
I händelse av regn hålles festen i Förenlngslokalent

TÅNGAVALLEN, SLUT NNV,Ifrg.
på onsdag av Sk. L. S. fotbollslag,
Skara. Laget rymmer en del- spelare från
Skara IF samt Stenstorps ch. Slutarp

gästas

ställer upp med sitt serielag. Dock med
cf. Matehen börjar kl. 19,15.

öH$KE$ HYN&
T

orr o.

f

u

ktlri fokal

slutarP'

l6b-qb-

reserv på

l6b rruru, KTNNATiP ocH KARLEBY
-ulb- utittes i B-rtrlDRorrsMATCH.
På Tångavallen i Slutarp utkämpas i
hväU en tiiangelmatch i fri idrott mellan
KarlebY
I(FUM:s, KinnarPs IF:s och bli:
100,
GoIF:s 18-årsjuniorer. Grenarna
3,00 och 1,000 m., längd och höjd, kula,
spjut, ev. diskus samt stafett 4 x 100 m'

för magasinerils .l!.. 1"1'Ii*:11"?l:f.: I
l?l#f"t""=ä;'^r?"riLpr'å"söd'",L^,P,:".::'.'t
io'""" "eortiercfu.
åffå?Ti' J;* F-;^'jitä.
6?61
Slåra Hotettet, alköPing'

lliorra*p, IF-HFUM
34-43 i trri idroll
utlr-qb.
På

FalköRins

Tångavallen

i

Siutarp, utkämpades,,i

kväll en klubbmatcb - i fli
-i1T"._F
i FalhiiÅåfi'Å--ri"tarps IF:s och I(FUM:s
ping 18-årsjunlorer. Strutresultatet b1w 1t]
torsdags

ull'Ltb'

krirm

vann med 43 poäng mot Kinnarps 34'
Från början var det meningen aLt aven Ä'ar-

Järnvägsstyrelsen har begärt bemyndigande att driva linjetrafik på vägsträckorna Falköping-Luttra'-Slutarp-N'
Trädet-Blidsberg-DalumÄsarp

ieby skuile vara med, men man hade inte
lvctats samla något lag på det hållet' - Någ.^ av Karlebypojkarna ställde dock upp

- Bårarydsby järnvägsstat'ionoch

r-rtom tävlan.
Med. hänsyn til1 banornas beskafifenhet får

Lena
Mossebo-Östna Tranemo.

man anse de

Halmstad-Nässjö järnvägsbolag bedrev 'på sin tid linjetrafik på bl. a. dessa sträckor, men trafiken nedlades under 'krigsåren. Då behov av linjetrafik
på dessa sträckor måste anses föreligga'
bör trafiken eniigt järnvägsstyrelseno
mening återupptas så snart förhållandenä så medger. Då S. J. redan trafikerår sträckorna- tena-Ulricehamnoeh
Bårarydsby-Gislaved, erfordras nu trafiktillstånd endast för sträckorna F alköping-Lena och Bårarydsby-Östra

uppnådda resulta'ten såsom

myeket goda.

Ki : Ilinnarp, K : I(FUM.

Resultat:
100

m.: 1) G. Leijon, K, !2,!,2) L'-E' Li^nK, 12,3, 3) O. Thörnell, K| L2,4'

natsson,

4) M. Sand6n' Ki, 13'0.
Utorn tävlan: B. Steffner 12,0.
300 m.: 1) O. Thörnell, Ki, 41,3, 2) G' Leijon, K, 42;0, 3) T. Alström, K, 43,6, 4) E'
Kjell6n, Ki.

Längd: 1) O. Thörne]t, Ki, 5,91, 2) G'-Leijon, K, 5,82, 3) Linnarsson, K, 5,60, 4) Ä'
Torstensson,

Ki,

4,98.

Utom tävlan: Sleffner 5,99'
Ki'
Höjd:
-3) 1) G. Leijon, K, 1,60, 2) Thörne1]'
1,55,
E. Kje1l6n, Ki, 1,45, 4) Arne Svens-

Tranemo.

i

son, K.

Kula: 1) L.-E. Linnarsson, K, 13,15, 2) Arne
Svensson,'K, 1tr,31, 3) M. Sand6n, Ki, 10,86,
l 4) Gothard Gunnarsson, Ki, 10,54.
Utom tävlan: Steffner 12,65, Arne Andersj
son 11.60.
f,
6dd1
0\

Diskus: 1) L.-E. Liru:rarsson, .r, ölrl+, a)
Arne Svensson, K, 32,74, 3) O. Thörnell, Ili,
evang. möten
'falaie pastor-,Slig Wikstriinn och Aruirl r 32,72, 4) Sand6n, Ki, 26,18.
Utom tävlan: Arne Andersson 36,28' t\
And,ersion m. fl.-Sång och musik'
Srpjut: 1) Å. Torstensson, Ki, 48,00,
Sanä6n, K.i, 44,50, 3) Arne Svensson, K,
Välkomna.
4i2,14, 4) T. Sjögren, K, 38,87.
amlin g'

tisdae-IördaE kl. 8

Sl,utargts Mis si,onsför

s

t

4 st. hwxsiilmffisr$koräven

tä stadigvarande anställning,
ovana och flickor i 15-16;årsåldern
antagas. Bra ackordsarbete för vana
sömmerskor. Rurn finnas.
SI,UTAEPS SYFABR,IK.

A. V. Ahlqvist.

6586

$å TJT,äTEP.
lta'llom, bl,r.i!ttit', rö{,a
samt rcpadc suarta uinDdr uppkUpas till högsta prisel i
dtOrre ocb mindre pa,rtier dagligen,

,$.fwsbrfi,r o

iinbör

Sand6ns Tet.,l{iqnarp rs.

fitsr hussliirhindelse

Slutarp, I[issionstältet

Kinrtaryts rF,

j

i

Kinneved och Vårkumla: höstvete 3, höstråg 3,5, vårvete 3, korn 3, havre 3, blandsäd
3, vicker 3,5, potatis 3, foderrotfrukter 2,5,
hö från odlad jord 4 och från naturlig äng 3.
Höst- och vårsäd ser lovande ut. Rotfru'kterna ha på en de1 håll fått sås orp på grund
av jordlop,por. I övrigt ha de blivit försenade i växten på grund av försommarens kalla väderlek. Höskörden pågår under gynn-

sam väderlek. Beiet gott. Albetskraftsbristen är så stor, att allvarlig risk föreligger att överhuvudtaget lcunna i rätt tid bfuga skörden, särskilt vad det gäller de medel-

stora jjrdbruO"r:

"

-?,!r:r..u..

Kulsiötning: Denna gren blev inte riksom väntat, i det att Lidköpings kulstätarbjässe Tage Pettersson var ur slag'
lIan har på sista tiden inte kunnat träna
nå grund av skördearbete i hemmet och

ligt

i.om* inte upp till 15 meter i någon stöt'
lie båcla brödeina Harry och Gösta Arvidsson hade en inbördes uppgörelse, som den
förstirämnde avgjorde till sin fördel med

i sin femte stöt.
Resultåt: 1) Tage Pettersson, Lidköpings
IS. 14.65; 2) H. Arvidsson. Falköpings AIK'
1+.5-1: 3) Gösta Arvidsson,. Kinnarps IF,
71,28. (ULowart1,,.f )
Z"h-'fi.
14.54

Högerförening bildail i Kinneved.
Vid sammanträde i SlutarPs före'
ningslokal den 18 juli fattades beslut
om bildandet av l(inneveds Högerföre'
ning, som vid starten fick ett 15-tal med'
lemmar. Till ordf. valdes f. mejeristen
Ragnar Johanson, v. ordf. folkskoll.
Axel Nilsson, Kinnarp, sekr. köpman G.
Sandin, Kinnarp, kassör köpman E. Samuelsson, Slutarp, samt utan särskild
funktion dir.'Ivar Gustafsson, Kinnarp'
'och hemmansägarna G. Karlsson, Mönarp, Lillegården, sarnt N. Ax, Kinnarp.
Revisorer blevo fastighetsägarna J. W.
Andersson, Gärdhem, Slutarp, och Victor Pettersson, Slutarp. Till ombud vid
iSkaraborgs Högerförbunds årsstämma
lvaldes hrr Ragnar Johanson och Axel

,Nilsson. z>/>-qb.

över 200 hästar uppvisade

i Vartofta oclt Slutarp.
t+l+--ro{lul^,

$ex avelsdiplom utdelades

ttffi&ffiYffiffi
,'

.i

'"

orisdagen' den 31

i Vartofta.

3$tems

lekgämg
Kinraarps

Göteborg spelar vid

SLUTARPS lF:s FEST
den 10 t,ch 11 augusti.

s. l.

i

Nils Kä116n, Stränggården, Vårkumla; B 20 kr. (Refler), Åke Gustafsson, L-,edsReseda (Reflex), Valter Oskarsson, Fröje- gården, Slutarp; Relly Ats 40 kr. (Reflex),
redsled, Slutarp; Jorita (Joris), Al1a-n Jo- Valdem. Johar.*"son,,Siggagården, SJ:utarp;
hansson, Alarp, Kinnarp; Lissie (Robuste), Salona B 20 kr. (Satyr), Göran Andersson'
Erik Franssott, Rishol*"tt, Falköping; Molla Huiegården, liinnarp; Ala-Dansy AB 40 kr'
(Monte-Be1io), Salomon Gustavsson, Prästg', (Reflex), Alian Johansson, Alarp, Kin-narp;
Kinnarp; Venny (Akilles)' Paul Larsson, Flora Ä.b 40 k::. (tslanko), Erik Danielsson,
Storegården, Brismene.
Lillegården, Luttra; Monda B 20 ki'. (Monte

Bello-). Salom.'GLrstavsson, Pråistgården,
Freja B 20 kr. (Citop)' \en11 {oKinnarp;'Rulyckan,
Börstig; Daisy B 20 ,kr'
Vega II (Reflex), äg. 'Salom. Grustavsson, se{ssonl
Gustavsson, Led^sgar{en'
Åke
Präst!ården, Kinnarrp; Ebba (Elbe), Valter (Heroton),
ir,,+^.-. .r.t;.
2fl kr.
kr (orienth).
(Orionth)' Erik DaR 20
Talia p
Oskarlson, Fröjeredsled, Slutarp; pansy Slularp;
(Blanko),. Åke G,ustavsson, I'edsgården' nielssoi, Lillegården, Lufi;ra; Marja 13 20- kr'
SLutatp;. Reisy (Reflex), Sanfr. Niisson, (Junof), Gustäv Osi<arsson, Bran<istorp SlutKotarp, Slutarp; Sättan (Reflex), Torsten arp; Dansy I A 50 kr. (Magnet), .41lan J-oAndersson, Backgården, rSlutarp; Sleq (R-e- ha-nssorr, Älarp, Kinnarp; Vega AB 4! kr'
flex). NiIs f<aUan, Stränggården, Vårkumla; (Magnet), Salom. Gustavsson, Präsig., KinnMajken VI (Reflex), Salom' Gustavsson, arn:-Vendia E 20 kr. (Vendes), Valter OsPrästeården, Kinnarpl Dansy IV (Reflex), kåssort, Fröjeredsled, Slutarp; Li11y -B- ä
Siggagården,
Allan- Johansson, Al-p, Kinnarp; Bella kr. tLorellt. Ragn' Gustavsson.
(Gorijant), Arvid Johansson, Nolgården, Slutarp; Topsy B 20 kr. (Flanör), Bröd. Jo-Vårkumla; Lyijan (Sylbin), Bertil Kjellan- hatrssdn, Kringlarp, Börstig; Mona-Lisa B
der, Mossagården, Slutarp; Bonetta ^(Bonit)' 20 kr. (Valdo), Elias Scherman, Vintorp,
skP'

Johånsson, Skattegården, Vårkumla; Börstig; Mangnie B 20 kr. (Magnet), Thore
Dali (Reflex), Einar Josefsson, Backgården, Andersson, Naglarp, Kinnarp; Sessan -B- 20
(Magnet), Äex. Bohman, ödegården,
kr. (MaEnet),Vårkumla; - Ringa (Reflex), Johannes Jo- kr.
hansson, Ilulegården, Slutarp;-Monicka (Re- Slutarp; iyra B 20 kr' (Reflex), Nils KäIflex). fhore Andersson, Naglarp, Kinnarp; l6n. Siräneiarden, Vårkumla; Bellis B 20 kr'
.Ragni (Monte Bello), Henning Larsson, Hal- (Masnet),--He1ge Vikstr'öm, Hallagården,
Slurår'p; Maja AB 40 kr. (Pierrot), Torsten
Lan, Brismene.
Andersson, Eackg., Slutarp; Stella' B 20 kr'

Bertil

(Neckar), Flans Lindgren, Nolgården, Kill3 års ungston med fris.
kr. (Tourver), Brö'd. Sand6n,
Refly (Reflex), äg. Äke Gustafsson, Leds- arn: Llsa'ts 20Slutarp;
Rosa B 20 kr. (Re-Torsten Andersson, Backg., Slutarp;
eården, Slutarp, avelsdipl.; Flexy (Reflex), Märrbogå'rden,
Silo^. Gustavsson, Prästgården, Kinnarp; flex).
(i\{agnet), Torsten GustavsMon6a (Stim), Gustav Oskarsson, Bianris- Marefte B 20 kr.
Lilian III B 20 kr'
Bris.rnene;
Västarp,
son,
Gus(Lorell),
Ragnar
torp, Slutarp; Loretta
Prästgården,
(Baron),
Gusfavsson,
Salom.
tavslon, Siggagården, Slutarp; Dolly,(,4,ki1-

JoLransson. Stommen, Döve, Börstig.

F.

1

vi11),

son, Ilulegården, Kinnarp; Mona I (Monte
Belio), Arlur Andersson, Kringiarp, Börstig;
Rella (Reflex), Paul- Johansson, Skrädd-aregården, Grolanda; Stjärna (Va1do), Elmer

F.

Lol,us arlse,ster

Bello), Ar:l
Fransson, Risholmen, Falköping; Bellona llslutarp; Daga B 20 kr.
(Monte-Beilo), Ivar Andersson, Gunnestorp, tur Andersson, Kringlarp. Börstig: Revella
Börstig; Rexy (Reflex), Gustaf Oskarsson, AB 40 kr. (Rcflex), Erik Fransson, RisholBranditorp, Slutarp; Tyra (Hotteur), Torsten men, Falköping; Tonny B 20 kr' (Tourver),
Andersson, Backgården, Slutarp; Julia (Ju- Erik Fransiott, Risholmen, Faiköping; Rexi

les). Valter- Öskarsson, Fröjeredsled, Slutarp;
Fransson, Risholmen,
Falköping; Johanna (Stirn), Göran Anders-

I.

Vet Ni att

11

Lola (Reflex), Erik

juli:

ledcr follilcharna.

I års ungston med värdebokstav'
Hästpremieringarna
Rexan B (Reflex), äg. Alexis Bohman,
började i onsdags i Vartofta och fort' lödegården, Slutarp: Rellan B (ReIlex), San(Resatte i går'i Slutarp. Vädret var vac' lfrid Nilsson. Kotarp, Slutalp; Relli B DonNi.Lsson, Kotarp, Slularp:
Saufrid
lflex),
I
uppvisades.
hästar
kert ocl-r många
tlnv B (Lorell), Göran Ah1in, övergården,
Vartofta var antalet 120 och i Siutarp ]lVi"torp; Bella B (Julkir), Gusbal Gustals97. Antalet' avelsdiplom, som utdelades ll son. Våstersärder, Brismene; Stella B (Stim),
And=ersson, Krogstorp, Slutarp; Bella
var 6 i Vartofta, av vilka 2 gingo till llnrrb"n
ll e (Blanko), Helge Vikströrn, Hallagården,
beNämnden
i
Slutarp.
1
och
öjevalla,
Slutarp; Espa gdk. (Espoir). Hjelmar J,ostår i år liksom tidigare av godsägarna llll hattsson, Storegården, Börstigl Donna gdk.
Betjemann, Bettna, ordf., och Kuylen- ll (Fv.u"), Erik Fransson, Risholmen, FalköIfnine'
stierna, Itålltorp.
ÄIdre fölston'
Premieringarna fortsätta i dag i Sand- il Vil-" AB 40 kr. (Blanko), äg. Nils Käi16n,
hem, om måndag i tr'lobY samt om tis- ll.Sträneeården, Vårkumla; Flexy AB 40 kr.
fn*tt""), Vald. Johansson, Siggagården,
dag och onsdag i. tr'alköPing.
I Slutarp: Torsia B 20 kr. (Tore), Johannes
JohanÄson, Itrulegården, Slutarp; Lora B 20
SLUTARP:
kr. (ll-orell), Apvid Jotrransson, Nolgården,

i våra trakter II

2 års ungston med

:

i Fes{parken, Kinnarp

^i,-t)

1Vårk.r,tttl"; Bessy B 20 kr. (Amo'ureux), Erik
1 års ungston med skP.
i ä.i;ä.är"t't i,r,r'., ?i""eved; Fre:binette a
RisRo,busta (Robuste), äg. Erik Fransson,
j
Siggagarden,
holmen, Falköping; Hottyra (Hotteur), ,Erik lrrebin;, Valdem. Johansson,
(Mqnte

,i:it

hand
ljnder
'fönsälles
]a mantal i,iltegårcten, Lagerstorp i Kin'
ilevettrs sobken, belägen intill allmänna
vägen Falköping-Ulricehamn, 5 min.
väg från Kinnarps station. Gärden omfattar omkr. 34 tunnl. odlad jord samt
storarskogbmarker, s]<og långt över gårdens behov. Uppgörelse med ägaren,
7175
tel. 28 Kinnarp.

Bn transfortnator

l5 kl'n, samt en torrbetningsaFparat, milrke Wts. till

3200> 200
saiu.

Stru.tarps Isua,rm,

frm,

Bl,tt t an"p.

rå,gstol

med halmsl(akarc, nii,stan nytt säljes L
billigt, Oscar Kjellander, Slut- t

arp. Tel. Kinnarp 41.

7177
1

Fal byg

dsmästerska pen

tUilske

:

tuu standaret, Klnnarp

p$kaIBlt, Tre rlya FM-rekCIrd,
zrol>-qltFalbggd,ens iilrottsungdom stormad'e fram p& Oilenspi,an i' sönil,ags. Det
sortx gick au
md,sterskapsttiuli,ngen
stcrpeln och sotw bjöd, på' må,nga hå,rd,a stri'd,er, uilka bl. a. meil,förd,e, att tre
m,iisterskapsrekord strökos, ett tangera,des och' i' öurigt antecknades ett fler'

xar den Ctrliga genera,lmönstri,ngen

tt!

,sii :u

rtrcd,a

noteri,ngcLr. Detta h'ots

rn, rt^stiltal

cn,

Slöliiagstävlingarna visade,

att ilen bAi,ga bl&sten bidrctg till att för'
..

att det

. ., . . ,'

egcn "skola", nämligen Yngve tr'risk,

frå,m u. Arne

28 å,r, Yngte 21 å,r och Gerhard 30 år.
had.e 4 hopp meilan 610 och 629. lhgve
F risk låg länge tvåa men Olsson nådde i

finalen 2 cm. iängre.
1-) B. Steffner, Karleby, 629; 2) A. Olsson, Kinnarp, 587; 3) Y. Frisk, d:o, 585; 4)

un-

dan iö;: undan kommer fram nya förmågor
i de äldre kärnparnas spår. Detta fick nu
främst niofaldige stavhoppsmästaren Gunnrr Wilgotson och Wilskeordföranden K. G.
Johansson med sina 7 mästerskap erfara.
Den iörre detroniserades nu av en ur sin

I(.

Vejclemo, Wilske, 574;

5) H.

Josefsson,

Kinnarp, 552; 6) S. Fredriksson, Albion'

Spjut: 8 st.: Vinden pressade ned spiuten rätt avsevärt. Anders Nilsson ledde
ända till sista omgången, då fjoiårsmästaren Arne Frisk samiade sig bra oöh fick
upp ett kast på nära de 50. De flesta kastårna stannade upp alldeles för tvärt vid

som

t. o. rn. höll på att "ua mästerskapsrekordet
från "Wilgot". Nu blev det "bara" tangering. Det blir att spotta i nävarna och ta
nya tag, tyckte Gunnar, som inte tänker
att ge sig förrän han får 10 f'M.
Av de 70 anmäIda uteblevo en hel del
och bland dessa märktes särskilt Allan
Svensson, som säkert skulle haft rätt mycket att säga till om både i höjd och diskus.
Nu blev Allan av med ett mästerskaps41,70
rekord: diskus
vilket Gösta Ar- till med. I kula
vidsson oväntat- lade sig

En FR,ISK-tri,o lrån Kinnargt:

utkastet och fick härigenom inte mycket
användning av ansatsen. Med god instruktion kan det bli över 50 för flera av poj-

2 tlubbctvrtiists,re: t. u. "Kgparn" Gustafs- karna.
son, Gurlhem, och Gösta Aruidssom, KinnarTt

1) I'risk, Kinnarp, 49,77; 2) A. Nilsson'
Karleby, 48,78; 3) K.-E. !'ant, Wilske,
46,13; 4) Mats Sand6n, Kinnarp, 44'87; 5)

-iör' sisla vat'vet ladc Wilskelöparen på
rågra extra kol och Frisk hade ingen chans R. Hallagård, d:o, 44,36; 6) Å. Torstensson'
ati fcit5a hans vägvinnande och vackra
d:o, 42,86; 7) K. E. Andersson, KarIebY,
steg. karlebys Sigvard Johans,qon preste- 38,02; 8) J. Wennerholm, Wilske, 37,70.
lad-e en bra spurt och gick upp från fentte
nsfuvKuIa: 9 st.: Gösta Arviclsson
tilI tredje pläts noterande nytt personligt ligtvis. Man hade väntat nytt rekord
på
rekord.
över 74 meter, men nu blev det "bara"
1) E. tr'ant, trVilske, 4l-2'6 (nytt FM-rek') 13,98. Snabbheten i ringen var ej den vanbättr'ade Gösta på sin fjolåisnotcring. Den
2) G. tr'risk, Kinnarp, 4,17'0; 3) Sigvard J.o- lisa. Närmaste man kom 2 meter efter
tredje rekordstrykningen svarade Evald hansson,
Karleby, 4,19,0; 4) A. Qvict' Bör- Gösta. Det var Lindgren, son nu besegFant för med ett väldisponerat 1,500- stee. 4,20,0;
5,) Magnus Pettersson, Wilske' rade klubbkamraten I'ransson och satte
meterslopp. Den gamla noteringen hade +,zl,z; a) S. Bengtsson, Karleby, 4'31,5'
nytt p-rekord. Ragnar Andersson, Karlehan själv på 4,1-3,0.
5,000 meter: 3 st': Nils Gustafsson och by, har varit justerad och kom blott upp
Magnusson växeldiogo tills dct var 5 varv till 11,72. En tredje arvidssonbroder, EIon,
f standardstriden höIl Wilske väI undan kva"r,
då Tiarpslöparcn gjorde ett ryck' hade en verkligt snårtig utstöt. Trots att
för Kinnarp och slutsiffrorna blevo: Wilske som med en gång lade 20 meter mellan ho46, Kinnarp 30, Karleby 72, Gudhem 9, nom och Magnusson, och det försprånget
höll han sedan.
Tiarp 5, Broddetorp 4 och Albion 2.
1) Nils Gustavson, Tiarp, 16,L9,0;-2)-p9tKinnarps IF i sin tur var överlägset i til idasnusson, Wilske, 16,35,6; 3) Eldor
kampen om mästerskapspokalen, vilken Anderslon, Kinnarp, 77,74,8.
som bekant bara gäller friidrottsmästerHöjdhopp: 7 st.: Här var det svårt att
skapen, och tog hem denna med 91 poäng. få ansatsän att stämma i det blåsiga vädWilske hade 62, Karleby 43, Gudhem 23, rct. Fiolårssegraren och naturspänstige
Gunnaf Guslafsson, Gudhcm, klarade enTiarp 6, Börstig 3 och Albion l- poäng.
nytt personligt rekord' Man
sam av 770
- att även Karlebys Anders
hade väntat
GREN F'öR GREN:
Nilsson skulle orka med denna höjd' som
han
sick över i söndags' men han stannade
100 mei.pr: 10 slartande: Bertil "Kyparn"' na 160. Även Arue Frisk trodde man sig
Gustafsson hade här ingen större svårig170-man.
- 1)seG.som
het atL försvara sitt fjolårsmästerskap. iå
Gustafsson, Gudhem, 170; 2) B' 4nGösta Ärviclsson överraskade med att kotrr- dersson, Kar1eby, 165; 3) Arne tr'risk,-Kinma in som tvåa på 12,7, :merr blev "diskad" nåiip. rOf ; 4) A. Nilsson, Karleby, 160; 5)
för att inte ha håIllt sin l:ana, varför Steff- g"lio rant, Wilske, 155; 6) O' Törnell,
ner blev andre rnan.

KinnarP,

150.

1) Bertil Gustafsson, Gudhem, 11,9; 2)
StavhoPP: ? st.: Rena klubbtävlingen
B. Steffner, Karleby, 12,3; 3) Stig Karls- för
Kinnär'p' Wilgotsson' som tagit
son, Kinnarp, L2,4; 4) Rune Krus, Gudhem, iix", visacft redan vid tre meter, att -nio
han
12,6; ö\ K. E. Fant,-gilske, 12,8.
ol-var i form. Farhågorna bcsannades och
400 meter: 11 st.: Även här återuppre- gä0 ntev för' rnyckel för' honom' Ejdor A'
pa.le "I(yparn" sin fjolårsseger. Han lade f.L""a" denna iröjcl oeh trngerade där"med
sig. bakom l'örnell, oviss som han var olrr sitt nersonliga rekord. medan Ynga'e rtnsK
sin
sin cgen it1,'rha, men på ufploppet hade svinlrtOe sig:över 330 och höjde därmedHan
han iirgcr svårighet att slå om takt och nerönlisa notering med hela 30 cm'
pr.r:;si1 sig fiirbi kinnarpslöparen. Dessa iTade sedan 3 bra för'sök På 335'
ani';:i. ;;totlo i särklass.
1) Y. Frisk, Kinnarp' 330; 2) Ejdor cl:o'
Wilgotsson'
G'
-r-) Ber'iit Gustafsson, Gudhem, 54,5; 2) O.
3)
320;
d:o.
dersson, jePefPse4,
Törncl1, Kinnarp, 55,1; 3) Sigvard Johans6:o, 2eo1 5) Ä, ,44ti H,
son, Karieby, 57,1; 4) I. Algotsson, Wilstg' äib;
E. Pettersson, Wil6)
K'
d.:o,270i
dersson,
58,0; 5) K. E. Augustsson, Kinnary' 58,2;
ske. 270.
ti) G. Alf, V,/ilske, 58,4
Längdhopp: I st.: Steffner stod i särf,500 meter: 11 st.: F'risk och lr"ant klass och lämnade inte fjolårsmästaren
ledningen
till
upp
kommo - ganska snart
Arne Olsson någon chans. Kar]ebypoiken
oclr växelclrogo sedan. Då klockan rlSpe

inte kroppen fanns bakom stöter-t, blev det
7\,44.

1)

G. Arvidsson, KinnarP, 13,98 (nYtt

i 2) K. E. Lindgren, Wilske'
I. Fransson, d:o, 11,83; 4) R. Andersson, Karleby, 71,72; 5) E. Arvidsson'

tr'M-rekord)
11,99; 3)

Kinnarp, 17,44; 6) Ä. Frisk, d:o, 11,35.
Diskus: 9 st.:' KG ledde länge och hade
flera kast över 40. Gösta Arvicisson höll
sig ett par meter under nämnda gräns,
men så i sista kastet fick han bra tiilslag
och iagom höjd i motvinden: 4l-,82 - KG
clistanseracl med 32 cm. Ex-mästaren konstaterade stillsamt, att dct var oturligt, att
bti besegrad, dfr. han haft så många 40meterskast men gladdes samtidigt åt de
unga grabbarnas frammarsch. Länge sedan vi hade så l:ra diskusfinal på ett mästerskap, konstaterade han, innan det var
dags för honom att i egenskap av Wilskeskeppare gå fram och hämta det åtråvärda
standaret.

1) G. Arvidsson, Kinnarp, 47'82 (nytt
F"M-rek.); 2) K. G. Johansson, Wilslce,
41,50; 3) R. .Andersson, Karleby, 36,30; a)
A. Nilsson, d:o, 34,92; 5) I. Fransson, Wil'
ske, 34,73; 6) K. E. Lindgren, d:o, 34'16.
Den avslutande stafetten, 1,000 meter,
tog Wilske hem. Det var E. tr'ant, som avgjorrie på sista sträckan. Hårdare }(anske
det hade blivit, om Kinnarps Stig Karlsson
tagit det litet lugnare i början på tredje
etappen. Nu hade Wilskes Algotsson ingen
svårighet att "klippa" honom i spurten'

Stalett 1,000 m.: 1) IK Wilske (S. Dahlström, G. Aif, I.'Algptsson, K. E. tr'ant)
2,73,5; 2) Kinnarps IF I 2,13,7; 3) Wilske
II 2,16,0; 4) Kinnarps IF II 2,16,5; 5) Gudhems IX' 2,19,0.

st-

St,cr HCnottsfest,

h fÄNGAVAE,LEN, SL,UTARP, lördagen den 1O aug. kl. 2O och söndagen
den L1 agg, kl. 19" För

dansmusihen svarå,r
SED VANI,II+A BASARANORDNINGAh.
Till två trcvlign festll'äIIar jnbjuder

LOI'A9gtoputtira orlteste'r fr. Göteborg.
S.

I

F'

ÄsarP och StutarP !fq0'
ha täItmöten varit anordnade av resp' mis-

I

sionsförsamlingar.

I Åsarp

WffiWWffiBfuru

medverkade

ungdomsevangelisten Karl-Erik Andersson'
pastorenra Sven Johansson, Erik Jansson
samt Arvid Andersson och missionsförsamlingens sångare. Mycket folk har samlats
och rikliga missionsoffer ha framtrurits' I

OtsEI{SPLAN, Falköping.

Slutarp ha pastorerna Stig Vikström, Karl
Johansson och Arv. Anderson samt
sångare från olika platser medverkat' Äveh
här sarnlades jämförelsevis mycket folk'

grÄ.'*i.lr

Th.

;!r $$ 1l{l

A.l

. ;:r€.

Kinneveds-korpen:

"ii'?

_-'ai

.:

Fk'vtb'

KINNEVED

Snickare-Jorclbrukare

Horplolboll
L

L

i

Jlc

1-0.
På en av regnet tungsprungen och hal
plan spelades sista matchen i första omgangen mellan rubr. lag, som Snickarna
åvgjorde till sin fördei. Måiet gjordes i
andra halvlek av vy. Gustavsson, vilken
var en av de bättre i Snickare-kedjan, som
trots övertag i spel ej Iyckades fä ut något
positivt av sitt arbete. Försvarets främste
var ch. Andersson. Jordbrukarna fingo
ställa upp med reserv för sin bästa kedjesnelare. Bäst voro måIv. Andersson, vb.
Ändersson, ch. Kjellander och vh' Frisk'
Snickarna hade en straff i första halvlek,

-qb.

llinneved

En korpserie har startats i I{inneved
där man lyckats samla tre lag nämligen

snickare, jordbrukare och diversearbetare.
Serien blir dubbelrondig och två matcher
skola spelas varje vecka. Hittills har två
matcher avverkats.

Snickare-Diversearbetare

2-2.

Snickarnas mera järnna lag hade något
övertag i spel men Diversearb. attacker
voro i regel farligare. Div.-arb. tog ledningen med 1-0 genom cf' men detta utjämiades till 1 .1 med mål av vi. Rehn. Återigen tog Div.-arb. Iedningen, denna gång
med måf av cf. Andersson' Utjämnlngen
kom på ett skott av vh. Andersson. Bästa
mån i Div.-arb. lag voro målv. Rutman,
vb. Fransson och ch. Wilgottsson medan
motsvarande i snickarlaget voro vb. Engdahl, ytterhalvorna Gustavsson och Andersson samt vi. Rehn.

som ej resulterade.
Snickare
Jordbrukare
Diverse-laget

Jordbrukare-Diversearbetare 3-1.
De segertippade Diversearb. tog överraskande stryk av Jordbrukarna efter att
ställningen varit 1-1 tills 11 min. återstod
av matchen, 1-0 blev det till Jordbrukarna med mål av hi. Göransson. Utjämningen kom på straff som lades in av hi. Arvidsson, varefter Jordbrukarna avgjorde
matchen till sin fördel med mål av vy. An-

inom l{i'mneueds koncqnun' kallas

dersson och cf. Ingerhage. Bäst bland Jord-

Kinneveds sooken kallas.till samma,nträde i Föreningslokalen,
Slutarp måtrdagen den L2 aug.
1946

kl.

?31 1

19,30.

?å$å sa$u

1

1

Volvo 1932; 6 däck,
Ford Eifel, 1939, sam'c
2 st. D. I{. W.:bilar säijap.
Bilarna rnonterade rned prima däck
7305

ffiondeförbumdets

vä!iare

a

eff

till

sammantr'äde i N. 11. O"-lokaleri,
Kinnarp, tisdagen clen 13 auSusti
194

6 i(|.

19,30.

::_-]-_.::--._-TIr

I

lilirottsfästbn' S Tåhgavailen;
,slutarp i'dagr oöh i'muröon.

I

hrind,el,se &a regn i, Förenings-

lokalen,.

Slutanps'1. F.

LEKAFTCN

l

anordnas

I diverselaget gjordes bästa insatserna av I
ch. Gustavsson och hy.:forstens}l;."*n",

i l:estparken,

Kin?Larp
onsdagen den 74. aug. kl. 20.
T'OLKLEKAR ledes av Stens giing,
Läskedrycker o, varm korv serveras
Inträde 75 öre.
Ki,nnargt s S arnh d,l,l,sfö r eni ng.

|

t(inneveds $ltYll.e
har tävlan om vanclringspriser å 300 rneters avstånd söndagen den 11 augusti
kl. 8 fm.
Styrelsen.

27103-23
21" 013-22
20113-5

Fotkpnrtlets väljare i

skatt betald.
Ilsamt
Tel. Kinnarp 101.

brukarna voro målv. Andersson, vb. An- I
clersson, ch. Kjellander och cf. Ingerhage. I

7383

ItK, Sköude-.tAll(,

söndaseu clcn 4 augusti.

,FALKöPINGSSERIEN.

Kättilstorp-Falköpings AIK B 2-5
tr'olkabo-Floby B 9-0
Tomten B-Blidsberg

Mullsjö-Åsarp 6-1
Slutarp-Bjurum 5-2
Slutarps IF
2
Tomtens B
Rjurums SK

Folkabo SK

Blidsbergs SK
Mullsjö

Kättilstorps SK

Falköpings AIK B
Åsarps

I

IF

Floby B

,2

2
2
2
2
2
2
2
2

8-1
2

2
I
a

1
1
1
1

0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

o I2-4
0 11-3
1" 8-5
1 10-8

19-92
L6-7
15-62
77-92
23-90
2 t-72

4
4

2
2
2

0

I

Fa[tfrukt
hallon
och
':

I

]uppköpas l<ontant å följancle platser
r
.
aV:
Otto Dahltln, I3roddetorp,
Ändors lVaiilströrn, Broddetorp,
h'riborgs'' Speceriaffän, Flob;r,
Gunnar Yilgotson, Kinnarp,

Folke Älil6n, I(äitilstorp,
'Iage Hermftnsson, Kiilvene,
John Norborg, Gudhem,
Karl Ilrrn glunils Eftr., i\fjäldrunga,
I. lianilborg, Odcnsberg,
,Iohn Larsson, Scgerby,

Erik Salomonsson, Slutarp,
Osltar Carlsson, Ilåkantorp,
Einar Sotterborg, V. I(leva,,
.S. Jncobssons Fiftn, Vartofta,
lVallin & Jonsson; Vartofta.
S. Ånilerssons Ef(r'., Äsarp,
Ii. Rosman, Åsar1,,.
Åke Glnnsdn, Träclct särmt av
D. O. Olsson, Falköping, tel. 999.
6685

Lan dsbygdspartiet tsan d*förbw

applen,
!

. -'.t

l,-

i

uppköpes till högsta'gällande priser hos
nedanstående firmor:

Birger Thur6n; Gudhem,
Bröd. Ahlqvist, Torbjörntorp,
Antlersson & Fettersson. V. Kleva,
Artur Bolander, V. Kleva, '
Fritz Kjellgren, Gökhem,
Tage Sylvander, ö. Tunherrr,
Arvid r{rvidssonl Kinnarp,
E. Sand6n,, Slutarp,
Gumrar Clausont,Slutarp,
Evert Flrenius, I3iirctig,

*Ue a{rge #ar vido'
visas pti föl,jande pLalser och {ider:

Gökhemt folkskolan tisclagen den 20 Vårkumla, N'f0-lokalene Kinnarp tors'
aug. kI. 19,30. Föredrag av rcl<tor V.
dagen d'en 22 aug. kl. 20. Föredrag av
lantltr. Karl Lit:dön.

Lengddn, Skara.

Denis Pettersson, Santlhern,
Johansson, Ilörnviken,
Einar Andersson, Grolanda,
_Bergins, Gerum,
B. Johansson, Uddagården,
Ca{l Carlsson, Fal\öping, tel. 759.

Sandhem.

V. Kleva, kommunalrummet tisdagen Kättilstnrpr Berghallen fredagen den 23
den 20 aug. kl. 20. Föreclrag av lantbr'.
aug. kl. i.Q,30. Företlrag aY ontbudsman

Haral,d Pettersso n, Kvänum.
OIle Ols.so,rz, Skara.
JäIa, Bygdeg. onsdagen den 21 aug. kl.19,30 Kymboo
$ygdegå.relen fredagen 2_3 aug.
Förodrag ay hntbr'. Hareld Pellerssutt,
t;I" 20, FOicrl,'a,q av riks.lagsman Gunn^f
Kvänum.

LarsSan, Luttra.

Grolandar Gamla folkskolan onsdasen
21 aug. kl. 20. Föredrag av rel<tor

tl.

$andhernt lröreningshuset lördagen

den

2{

aug. lr1, 19.36. Föredrag av riksdagsLengddn, Skaru.
man Glsf, llallagdrd, Slutarp.
Skör'storpr skolan torsdageu den 2? ang. Gustav Adolf, Församlingssalon lörda.
kl. 19,30. Föredrag av lantbr. Ernst Svensgen den 24 aug. kl. 20, Föredrag av oms0n, Ilärja.
lirLdsnrn O/le Olsson. Skara
V,

Pir santliga plrtser visas som förspel reportage fri"n lantbruksmötet på Solvalla,
OBS.! de cindrade dagarna för Jdla, Grolanda, Gökftern oclt Vilske Kleva.
Alla välkomna!
Fritt inträde!

Lan

d,s b y g d

s

p ar" t'iet I3 *oz d efö r

b

eamcl,et.

Folkpartiets valfilm
H(}L$ER Htt$$CIilS t!liCIEnBAni nrså

visas i
KINNARP, TemlLlarlo'ltalera, onsdagen
den 21 aus" kl. 8 ern.

Lekafton

anoraås å
22 atg, kl. B em.
Idrottsplatseno $trutarp
Föredras av kom.-ordf. I(arl Gustafsson, - Kavlåls och lantbr. Stig lördagen derr l? lil. 20. Irolklekar
Stigmarker, Bjurbäck.

STENSTORP, Komnoun alhuset. torsda- Iedas

gen den 22 aug. kl. B em.

av Stens gäng. Lägerbål

och

Föredrag av riksdagsm; O. l\Jalm- skämttäviingar. Serveringar.
Arrangörerna.
borg, Skör'de.
All nt, rinh et en inbj d s,
.r rtw I|n,rft,(,(),
u,

e

AI! jakt

söunac
KI.5,45 o. 8
Barntillåten.

Edrvard Fensson

Eric, Johansson, .träLat
A.lrik Johansson, Kättilstorp,

I{emming Olsson,: Kättilstorp,
Curt Lillerskog, Trädet,
Dlm, Vartofta,

ets

vaekra valfilm

ÅSfÄtt, Söära sholan, torsdagen den

Fallf rrr kt,

nd

är vid laga

ansvar förbjuden
nämnda gårdar:

Backgårdarna, Ledsgårdarna, Sigga_
gårdarna, Marbogården, Rävkullen, öäe_
gf4den, (G. Johansson), Grenslund, Lyc_

ornå, Meliomgården,

Sem gl 'de

å nedan-

(K$eiianders).
Slqgarp den 9 aug.

Mossagården,

1946.

Jakträttsinnehavarnå.

sh,ytfr'df,wynn
SLUTARP:
E

FÄ[LFHK'KT
uppköpes

till

högsta. dagspris.

$niiPEnts
tet. i(innarp rid

i

Kinneveds-korpen

:

Kalvar uppköPas

glg-ut,.

Diverselaget-Jorclbrukarna

varie måndag hos handl. E. Erenius, Dövc Börstig'
handl. C. Johansson, Brismene'
Vi,lgot Joltanssott, Kinnarp' TeI' I(innarp

4-0.
Det

btrev Div-laget som med vinst över

Jordbrukarna med

4-0 tog hetrr segern i

korp-serien. Jordbrukarna fingo stäIla upp
med reserv för cf. Ingerhage medan däremot Div.-laget hade nya män på två platser. Div.-iaget tog iedningen 1-0 ocn' 2-0
men seclan tycktes det vara slut. Jordbrukar'na hade ett litet övertag i spel i slutet

halvleken och hade chanser till
rnål vid flera tillfällen. Div.-laget vår tvuneet att vinna mecl två måls övervikt för att
tä hem serien och spelarna satte till alla
klutar för ett avgörande. Efter 10 min'
spel i andra halviek blev det 3-0 och när
cl;i 8 r,in. återstodo av matchen slogs fjä.r-

av första

de målet in.

laget märktes vb. !'ransson, ch. Juliusson och vh. Gustavsson. De
hästa i kedjan voro hi' Arvidsson, cf' Vil-

i

d.et segrande

gottsson och vy. Ahlqvist. I Jordbrukarnas
iae voro de bästa målvakten Andersson,
vb] Andersson och halvbackstrion Silvancler-Kjellander-Frisk samt i kedjan -hi'
Göransson.

Diverselaget
Snickare*
JordhruFare

10-6
4l2L
4 L 2 1 B-B
8-tr0
4202

4
4:

4

Medbongaraf lon
SLUTARP, Byggnadsfören. lokal,
Iördagen den 24 aug. kl. 19,30.
Prosram:
Friimlingslegionären Jqck Uiaensten
falar om sina Lrpplevelser i det
nyligen avslutade våirldskriget.
Aktuellt politiskt föredrag av redaktöt Tore G. Wcirenstam, Boräs.
Film: " Vi uill,* och "Med, h,ögern för
jordbruket^.
Servering m. m.

Kinneued,s Hö

ger

I'ALKöPINGSSERIEN:
Floby B-Tomten B 1-14.

AIK B-f'olkabo 4-0.
Kättilstorp-Slutarp 2-5.
Åsarp-Bjurum 0-8.
Blidsberg-Mullsjö 1-0.
alköpings

3 3 0 0 25-4
3 3 0 -0 17-6
3 2 0 1 16-5
3 2 0 1 11-9
32 0110-9
3 1 O 2 70-72
6-A
3102
3 1 O 2 7-11
3 0 0 .3 3-17
3 0 0 3 2-26

kl. 20.
gäng
leder folklekarna.
Stens

den 24 aug.

7746

6
6

4
4
4
2
2
2

0
0

Måä,i.iJ
Åre gooerblorn,
Ann'Mangret Biöriin,

Serveringar

Klnneveils SLU'avil.

&rqslföm

;r:',
*.å.

FåivsiiJt imte

Imkffipskmrt l(
utträmnas:

wEfr pnri

g

(F'rr rri o'o
r.olig' och

SLUTABP.

5 sept. kl, L7.
Begär ]/2-kup.-kort t. barn f. 1939 som

Etriarps skola torsd.

börjat skolan.

Frökinds Kristitlsnänontl.

7876

trer-lig fihn. Äkb

Söderblom är i sitt esse och lockar
ST.
till många hjärtliga sl<ratt.u

Brismene torsd. 29 aug. kl. 70-72.
Kinnarp rnånd. 2 sept. kl. 9-72.
Vårhurnla månd. 2 sept. kl. 14-15.
Slutarp månd. 2 sept. kl. 16-18.

KALK

(säckkalk) på lager.

.SÄNDEN

,s'ffiw'wffiK-&
Strutarp,
sönrlagcn .ien 2å alrg' l<l' 14'

å trångavatleu,

FALKöPINGSSERIEN,

tr'olhabo-Kättilstorp 2-1.
Tomten B-Falköpings AIK B 4-9.
Bjurum-Blidsberg 2-2.'
Slutarp-Åsarp 5-1.
Slutarps ltr'
44 0022-7

trF'

Tomtens

fF

B

z"tk
t:-Frökirrd* 9tr.U-lrrefs -t'f å'
, li ). :r
har j.;r . '.i: .,
av häs4,iir €r Lidcn, Siuta.rp, hos Joh. .Io'

Bjurums SK

ningen'lantbr. H. Dahlgren, Vartofta-Åsaka, Åke Gustavsson, SIutarP, och Inge

Kättilstorps Itr'

Va

i kväll, anordnad av Kinneleds högerförening, berättar främlingslegionären
Jact< Uivensten om sina upplevelser från
det nyss avslutade värklskriget' varjämte red. Tore 'G. Wärenst4m hålier ett
politiskt föredrag. Slutligen visas högerfilmen "Vi vill" och "Med högern för
jordbruket".

TomtenB
Slut,arps IF
BjurumsSK
FalköpingsÄIKB
Blidsberg
FolkaboSK
Mullsjö
KättilstorpssK
Åsarps IF
FlobyB

spe

Äsnrps LF,-S[utarPs

för eni,ng.

:l
VitI en metlborgarafton SlutarP

F

Leftnnlff

anordnas å itlrottsplatsen, Slutarp, lörd.

q.4

rtnf

j.

hansson.' Frisdornare voro för hästuppvis-

Gustavsson, Folkabo, och

för körtävlan,

lantbr. John Larsson, Åslätt, Vald. Johansson, Slutarp, och G. Äkerskog, VartoftaÅsaka.

Resultat: Hästuppvisning (17 delt.): 1)

L. Dahlgren, Vartofta-Åsaka, 83 p., 2)

Karl-Erik Karlsson, Kinneved, 82 p., 3) B.
Vårddn, Kinneved, 76 p., 4) Ingvar Johansson, Tiarp, 74 p., 5) Hans Karlsson, Vartofta-Åsaka, 72,5 p., 6) Änton Svensson,
Mularp, 71,5 p., 7) L. Ärtursson, Kålvene,
70 p., 8) Ä. Björkman, Tiarp, 68 p.
I{örning (18 delt.): 1) Ingvar Johansson,
Tiarp, 88 p., 2) L. Dahlgrön, VartoftaÅsaka, 87,5 p., 3) B. Klingstål, VartoftaÅsaka, 87 p., 4) Gösta Karlsson, Karleby,
85 p; 5) B. Vårddn, Kinneved, 84 p., 6) Sigvard Johansson, Slöta-Vårkumla, 83,5 p.,
7) Karl-Erik Karlsson, Kinneved, 82,5 p.,
8) Arne Karlsson, Slöta-Vårkumla, 82 p.,
9) Ragnar Pettersson, Skörstorp, 80,5 p.

Blidsbergs IK
Falköpings AIK B

Mullsjö IF

Folkabo IK

Åsarps IF

öö
42

8

0015-6
6
1118-7
5
42 1 1 72-77 .5
42 0 2 14-13 4
öl02 6-8 2
31 o2 3-13 2
30 0 3 5-1.2 0
40 0 4 4-22 0

SKAR,A_ÄLVSBORGS POKALSER,IE.

Vartofta-Trädet 6-1.

Grolanda-Blidsberg 8-4,

Börstig-Slutarp 1-8.
Grolanda

Slutarp B
Vartofta
Trädet B

Blidsbergs B
Åsarps B
Börstig

0079-7
6
01\2-5
4
0 2 13-11 2
01
7-6 2
0 2 10-14 2
,1
01 6-102
20 o2 3-77 0
oö

32
31
,1
31

ha idkat lasLbilstrafik utan vederbörligt
tillstånd dömdes en person från Kinnarp
tiII 50 dagsböter å kr. 2: 50. A/g-W_

Utiämning umellam slad
ocfi latldshygd måjdvärldiu.
trIögerrnötc

t:^t"

i

F-ör olåga tryggnadsverksamhet,
bestående i att vederbörande utan veder'

börligt tillstånd byggt till en fabrihs- och
bostadsfastighet, fick en person från Slutarp 72 dagsböter å kr. 4. En innehavare
av ett pensionat samt en byggmästare från
Mullsjö dömdes till vardera 15 dagsböter

triirtlags.

å kr. 3 och 2 för

att

de utan byggnadstillstånd reparerat och tillbyggt pensionatsbyggnaden.

alt-qe'
Kinneveds högerförening hade i 1ördags anordnai en rätt talrikt besökt
mcdborgarafton i Ryggnadsföreningens
iokal i Slutarp. Seda,n f. mejerist Ragnar Johansson hälsat de närvarande välkomna, höII redaktör Tore G. Wärenstam föredrag om aktuella politiska

F

olkabo-Slutarp 1-5.

Bliclsberg-Äsarp inst.

VIVECA LINDFOR,S
JOHN EIIMAN
OLOT'.VIDGR,EN

samhället.

Efter att inledningsvis ha berört
andliga och materieila kris, som skakar
världen, och vägarna därur, delade tai. sin
framställning i tre huvudstycken: ansvaret
för riket, ansvareL för samhii.lisskicket och
ansvaret för folket. Ijnder den första rubriken uppehöll han sig särskilt vid försvarsfrågan och framhöll, att effektivitet

Den allvarsamma
tl

den

leKen

En film sorn är förrner än de flesta

svenska.

Äftonbladet.

och sparsamhet samtidigt måste vara riktpunkter för försvarsorganisationen, och att

en }<unnig, vidsynt och omutligt lojal befälskår, rehryterad från alla folkgrupper,

AII fiakt

är ett villkor för god anda inom försvarot
och fast förtroende för försvarsmakten.
Den folkliga självstyrelsen är ett för
Sverige givet samhällsskick. Detta samhällsskick får ej givas obotliga skador genom att den statliga maktutvidgningen
fortsätter till ständigt nya områden av

är vid laga ansvar förbjuden å ne-

danstående gårdar:
Fröjeredsled, Elallag., (Vikströms)
Storegårdarna, Krogstorp och Abrahamssons, Kotarp, Liden, Hulegården,
Mossagården (Kjellanders), Lunna.
gärdet.
't Slutarp den 31 aug. 1946.
I'
Ågare'och jaktrd,tts'innehaaarna,

samhällslivet och den enskildes ansvar mer
och mer avtrubbas. Den kommunala sjäIv-

styrelsen är en av grunclvalarna för vårt
fria samhällsskick. Genom denna kan man
på olika orter utan onödiga pekpinnar från
Stockhoim forma förvaltningen, som den
passar bäst just clär den skall tiilämpas.
Samtidigt får medborgaren ett.direkt medansvar i vården av allmänna angelägenheter'.

I

5
4
4
4
4
5
4
4
4

Slutarp

Itomten B
B.iurums SK

IK
IF
F'ÄIK B
Folkabo I!'
KättitstorP
Äsarps IX'

Biidshergs

MuIIsiö

<lq-tb.

frågoi':
TaI. lämnacle i föredraget en redogörelse
för högerns instälining till olika problem i

Inte minst för folkets försörjning och
välståndets utbredande måste ett fritt nä.ringsliv bevaras. Personlig äganderätt och
fri tävlan, fritt konsumtionsval och frihet
att välja yrke och arbetsplats är enligt
högerns sätt att se nödvändiga förutsätt-

FALKöPINGSSERIEN.
FslköPinss AIK B -MuIIsjö 1-5'
Kättil;to;p -Tomten B 0-2.
5

4
2
2

2
2

1
0
O

0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
3
3
4
4

27-8
77-6
18-7

12-aL

11-9
15-18
4-78
6-77
4-22

mål av vi. Rehn och hi. Arvidsson fastställa resultatet till 1-5. Slutarp hade dessutom två straffar, av vilka den ena slogs
utanför och den andra mitt på målvakten.
Bäst i F olkabo voro målväkten och hb.
Halvbackarnå voro de bästa i det för övrigt jämna Slutarpslaget.
Domare: H. Lindström, Stenstorp.

SKAfiA_ÄLVSBOR,GS POKALSER,IE.
Trädet B-Grolanda 1-7.
Åsarp B-Slutarp B 0-6.
Blidsberg

B-Börstig 9-0.

4400
43 01
4202
3102
3102
3102
3003

Grolanda

Slutarp
Blidsberg

Vartofta
Trädet
Åsarp

Börstig

26-7 8
18-5 6
a9-74 t
13-11 2
8-13 2
6-16 2
2-26 0

F$TB,OTf,

, Enligt högerns tydliga programuttalan'de är det nödvändigt att bidraga tiil en

Vartofta SK-Slutarps B.

den

Kl.
sig vid befolknlngsfråg:an, slutade tal. meo

att i stark koncentration återge den svenska högern nya handlingsprogram, som
stäIler människan i centrum, inte kollektivt utan som individ
ett program, som
F rihet
gens alla orättvisar undanröjas, samfärds- med all rätt kan rubriceras:
'medien förbättras och utbildningsmöjlig- framsteg - trygghet.
heterna vidgJas. Jordbrukets utövare måsEfter föredraget, som mottogs med
te tillförsäkras samma levnadsstandard liviigt bifall, följde kaffeservering och
lsom andra folkgrupper i vårt land, främst
g'enom att näringens lönsamhet höjes. så berättade främlingslegionären Jack
Ifräga om jordbrukets ekonomiska före- Ulvensten om sina upplevelser i det seningsrörelse framhöIl tal. ined skärpa, att naste världskriget. 'Elan var med i spandenna för att nå största möjliga framgång ska inbördeskriget men blev tillfångamåste hålIas politiskt neutral.
Efter att ha berört arbetsmarknadsfrå- tagen av Franco-trupper och forslad till
gol och inflationshotet, upp-ehöll sig tal. sdltgluvor i Marocko. Härifrån rymde
utförligt vid högerns positiva instäilning an
in i främlingslegionen.
till sociaia refc;rmer. Han berörde särskift, Iran var sddanckmed
på ett eng;lska Röila
folkpensionsfrågan, och framhöll att clen
folkpensionsreform, som nu beslutats _ Kors-fartyg, vilket blev torpederat. Han
svenska landsbygden, ekonomiskt, sociatt
och kulturellt. En utjämning mellan stad
och landsbygd är helt enkelt nödvändig,
och härvid måste bl. a. dyrortsgrupperin-

'inte minst efter kraftiga insatser från hö- gav i det fängslande föredraget
många
är så lagd, att den befräm- äventyrsmättade men också hemska
igerns sida
- och arbetsvilja. Även un- glimtar från
,jar sparsamhet
kriget.
dervisningsväsendet berördes, och höeerTill sist visades högerns valfilmer "Vi
instäIlningen: Lika start åt alla, kömmenteracles. EfLcr att även ha uppehållit vill" och "Med högern för jordbruket"r

2
0
0

Foikabo reducerade till 3-1. Nu hade
hemmalaget sitt bästa spel men dock utan
att kunna utjämna Slutarps ledning. Det
blev i stället gästerna förunnat att med

Blidsbergs IK-Slutarps JF.

förbättring av levnadsförhållandena på

5
4
4

x,olkabo-stutarp L-5.

ningar för hög effektivitet, friska initiativ
och ekonomiskt framåtskridande.

8
5

tr'olkabo kunde ej betvinga Slutarp, som
därvid inregistrerade sin femte seger. Det
var knappast tal om vart vinsten skulle gå,
då Slutarp matchen eg'onom, så när som
på en period i andra halvlek, var överlägset i spel. I halvtid ledde Slutarp med
2-0, målen gjorda av hi. Arvidsson och
cf. Andersson. Gästerna ökade sin ledning
titl 3-0 med mål av hi. Arvidsson, varefter

å Tångavallen, Slutarp,
söndagen den 8 sept. kl. 13,30.

J

10

15,15 -.

SÖNDAG
KI.5,45 o. 8
B.arnförbj.

VIVECA LINDFOES
ANDER,S

EI{ _ JOHN EKMAN

SVARTA
ROSOR
En fascinerande kärlekssaga.
bra svensk

fitrrn.

En

Med'delonde

Falf;frukt

Ur av alla slag kan inlämnas
för repaiation hos

(åppten) uppköpes

hand1. Euert

.Kinnoved

,slutarp.

OIof Nilsson. Tel. Kinnarp

3.

stuTAry
:Sn vfiStN rlg}ruhfidolin$o|l
torra, välrensrrde i 25-kg. lådor in-

tilt val med följande

Kommer torsdaE.

I Högern: R.

Johansson, komm.-fulllmäktig, Slutarp (ers. Olof Nilsson, köplman, Slutarp), Axel Nilsson, kommunal-

lfullmäktig, Kinnarp (Göran

3,

,

Kinneverl

lSå ae borgerliga
llstor:
I

höstvete

ärännu,ej fullt,mogen. Potatisen geh rot-,
frukterna bra. Som vanligt brlst på arbetskraft. lloyv1r.

106.

sedel
san

Regnet under mogningstiden har något
nedsatt kvalit6n på höstsäden. Vårsäden

LINGON

I

och Vårkurnla,:

från rraturlig äng

ha inkommit. Nya partier inkommer
varjc vecka.
Sanddns. Tel. Kiuilaip 113.

I

till högsta dagspris.
Kinn&rp tl3'

höstråg 3, vårvete 3, korn 3, .havre 3,
blandsäd 3, vicker 3, potatis 3,5, foderrotfrukter 2,5, hö från odlad jord 3 och .hp

SLUTÄRP.

I

för upprättande av en opolitisk val.

Sand6ns. _.1'91:

Erenius,.D!ve, Börstig.
Ilerbert Johansson.

:---:*_

Intre$serade

sLuTARq.

Sanrlins, tii. Kinnaryt tls.
Ol,af Nälsson, tel,. Kiwtq,ry) 106.

till kornmurrnlfullmåktigcrulet i

Kinneveds kommun
las i f . it. Textilindustris lokal.

Kinnarp, torsdagen derr 12
sept.

kl.

iurrev.

20.

I övrigt kan nämnas
att Evald Fant i vanliga fall Wilske
och väl en av de grannaste
idrottspojkar,

Faltlygden har att uppvisa, liksom sin bror
gjorde en vacker löpning på

Karl Erik

1500 m., vinnande
säkert sedan han lett
större delen av loppet;
a t t Yngve Frisk
en i frisk-kvartetten
- tredubbel mästare:
från Kinnarp blev
han vann nämligen
100 m., längd och
stav;

a t t "gamlingen" NiIs Gustafsson från
Tiarp, som i 3,0O0-metersloppet låg en god
bit efter när'sista varvet började, kom med

en

kraftig spurt och vann;
t goda tider noterades i juniorernas

åt

10OO-meterslopp: 7 man under 3 min.;

t Änders Nilsson kastade över 46 i
längre har han gjort
och nog
- sida om
snart- placerar redskapet på rätt
at

spjut

50-metersgränsen; samt slutligen

Sandin,

lköpman, Kinnarp), E. Samuelsson, kom- I g tq -W' ltinneveds Skytteförening
lrnunalfullmäktig, Slutarp (J. W. An. I har haft pokalskjutningar. Prislistan fick
ldersson, fastighetsäg, Gärdhem, Slut- I I följande utseende:
1) Gustav Jolarp), N. Ax, kommunalfullmäktig, Hals- I Wllske-Frökinds-pokalen:
139 p.; 2) Göran Gustavsson lS0
(Elias
Kinnar"p
lhansson
Svensson,
hem.-äg.,
läng,
3) H. Trygg 128 p.; 4) B. Engdahl 127
lAxtorp, Kinnarp), Torsten Andersson, lp.,
fl J. Karlstedt I23 p.; 6) A. Bohman
lp.;
lkommunalfullm., Back., Slutarp (O. San- ItZZ p.;7) Egon Johansson 122 p.
ld6n, lantbr., Backg., S,lutarp), Ivar Gus- I Va,ndringspokalen: 1) J. Karlstedt 77 p.;
B. Engdahl 75 p.; 3) H. Trygg 70 P.;
Itafsson, fabrikör, Kinnarp (4. Sandahl, 12) G.
Johansson 69 p.; 5) V. Johansson 68
l4)
lbygg*., Ifinnarp), Gun'nar Karlsson, lp.; 8) A. Bohman 67 p.
lhem.-äg., Mönanp, Lilteg., Slutarp (A. I Stadspris- och pokalskjutningar komma.
lSetterberg, köpman, Strutarp), Nils Jo-l I att anordnas den 22 oc}:. 29 sept. Alla
skyttar, som ej skjutit sina 50 fria skott,
lhansson, hem.-äg., Västarp, Kinnarp (G. I torde göra detta innan prisskjutningarna.
ll
köpman,
Kinnarp),
G. Kar-l
lWilgofsson,
ll6n, fabrikör, Tångaberg, Slutarp (H. I
FALKöPINGSSERIEN.
lLcvinsson, fabrikör, Slutarp).
I
Evald Johansson, Ai-l I Tomten B-F olkabo 8-1
I Bondeförbundet:
8-0 s
larp (ers. I-innar Andersson, Naglarp), II Mullsjii-Kättilstorp
Bjurum-Falköpings AIK B 8-2
Gustavsson,
Slutarp,
(D.
Leclsg.
llvar
I
Stutarp-Blidsberg2-2
lAbrahamsson, Krogstorp), Elias Johans- | I
6 5 1 0 29-10 11
lSlutarp
lson, tr'röje (Birger Andersson, Axtorp),1 lTomtenB
5 5 0 0 25-7 10
5 3 1 1 26-9 7
lKarl Svensson, Ledsgårderi, Slutarp (ILl lBiurum
5 3 O 219-9 6
lTrygg, Hudene, Lilleg.), G. Karlstedt,I llrnitsj.irr'
4 2 1 1 72-71 5
letiasuerg
lHassla (L. Hermansson, Naglarp), Gun-1 IFATKB
6 2 0 4 a7-26 4
Eriksson,
Hallagårrden
(O.
Kjellan-I
Inar
5 1 0 4 5-26 2
lF-olkaboIK
5 0 0 5 5-22 0
lder, tr'astarp, Måsag.), Herbert Anders-I f xattitstorp
lson Alarp (Ingrial Andersson, Alarp),' fÅsarpsIF
4 O 0 4 4-22 0
I
I
Vald. Johansson, Siggagården (K. Vilhelmsson, Slutarp, Ledsg.), Margit Andersson, östergården (Ester Johansson,
Fastarp, IfuJeg.), Stina Johanssonn Slutarp, ödeg. (Vendla Johansson, Siggag.),
Arvid Andersson, Ifalsarp (Harry Johansson, Halsarp), H. Trygg, Hudenö,
Lirlleg. (Gustav Andersson, Hudene,
rct/q-u& Lilleg.).
Folkpartiet: Nämndeman trrik GusSkaraborgs SlU-distrikts idrottande ungdomar hade i söndags samlats till Odenstafsson, Hassla, Kinnarp,-'handlanden
plaå för att göra upp om DM-titlarna i fri
Evert Sand6n, Slutarp, fr'u Ester Anidrott. Sammanlagt räknade täviingen omderssön, Lofsgården, Kinnarp, fabrikör
kring 40 deltagare, representerande 14 olika
Gert Johanssqn, Solhaga, Slutarp, chaufavdelningar, bland vilka de på Falbygden
dominerade.
för Einar Andersson, Axtorp Nolgården,
Resultaten blevo över hela linjen bra,
Kinnarp,,byggmästare Karl Rutman, Nyöverhuvud så bla som de kunde på de sura
hem, Slutarp.
och tunga banorna. Det hade ju regnat
kraftlgt under natten och även under tävIingarnas gång var det ingalunda fritt från
L

,

I

I

I
I

I

Kinneved bäst

Vid SLU.DM.

den varan,

at

t

Kinneved överlägset blev bästa avd.

med 44 poäng. Närmast kom V. Kleva

med 29 och sedan följde Friggeråker-'Iorbjörntorp 20, Karleby 19, Broddetorp 17,
Tiarp 15, Ransberg 12, Sjogerstad-Rådene
11.

Resultat:

100 m.: 1) Y, Frisk, Kinneved, 72,1; 2)
K. E. X'ant, V. Kleva, 12,7; 3) K. E. Hermansson, Larv, 72,9; 4) Arne Olsson, Kin-

neved,

12,9; 6) Bertil

torp,

13,2.

torp,

58,2.

Joha.nsson, Brodde-

400 m.: 1) G. Ranström, trlansberg,54,5;
2) K. E. Fant, V. Kleva, 55,8; 3) Sigvard
Johansson, Slöta-Vårkumla, 56,9; 4) K. E:
Ilermansson, Larv, 57,6; 5) Nils Gustafsson, Skörstorp, 58,0; 6) E. Lundin, Brodde-

m.: 1) E. Fant, V. Kleva, 4,20,O; 2)
Sigvard Johansson, Slöta-Vårkumla, 4,23,6.
3000 m.: 1) Nils Gustafsson, Skörstorp,
9,72,6; 2) B. Magnusson, V. I{Ieva, 9,20,2;
1500

3) E. Lundin, Broddetorp, 10,19,8,
Utom tävlan: G. !'risk 9,17.2.
1000

m., jun.: 1) B.

Thcrstensson, N.

Yänga, 2,45,2; 2) K. E. Ändersson, Tiarp,

2,48,0; 3) B. Arvidsson, Friggeråker-Torbjörntorp, 2,49,8; 4) Eldor Andersson, Kin-

neved, 2,50,6;

5) Stig Andersson,

Tiarp,

2,53,9; 6) Evert Johansson, Slöta-Vårkumla,

7\ Allan Larsson, Gökhem, 2,59,4.
I{öjd: 1) Bengt Andersson, I(arleby, 1,65;

2,58,8;

2) Alrik

Andersson, Sjogerstad-Rådene,

1,60; 3) Anders Nilsson, Friggeråker-Torblornlorp, f,Do.'

Längd: 1) Y. Frisk, Kinneved, 6,26; 2)

G. Renström, R,ansberg, 6,05; 3) Arne Oisson, Kinneved, 5,8?; 4) K. E. !'ant, V. Kle-

va.

5.86.

Stav: 1) Y. Frisk, Kinneved, 3,10; 2) E,
Josefsson, Broddetorp, 2,60; 3) Arne Ändersson, Tiarp, 2,40.
Kula: 1) I. tr'ransson, Gökhem, 72,06; 2)

Ragnar Andersson, Karleby, 12,03; 3) E.
Arvidsson,-Kinneved, t7,37; 4) N. Vinquist,

Ås-Sat, 11,01; 5) Y. Frisk, Kinneved, 10,96;
6) E. Lundin, Broddetorp,70,82.
Diskus: 1) Ragnår Andersson, Karleby,

36,51; 2) Anders Nilsson, FriggeråkerTorbjörntorp, 35,25; 3) Arne Andersson,
Tiarp, 32,83; 4) I. Fransson, Gökhem, 30,91.
Spjut: 1) Anders Nilsson, FriggeråkerTorbjörntorp, 46,08; 2) Anders Olsson, Sjogerstacl-Rådene, 43,67; 3) K. E. Fant, V.
Kleva, 39,72; 4) Å.. Thorstensson, Kinneved,
37,96; 5) E. Lundin,,Broddetorp, 36,68; 6)
H. Krans, BroddetorP, 35,43.
Stafett 1000 m.: 1) Kinneved 2,25,0; 2)

Broddetorp 2,27,5.

I Kinneved ltlq-vb.

tLht'qb, Slutarp-Bliilsberg 2-2.

har en Opolitisk Samlingslista framkom-

Blidsberg utjämnade Slutarps ledning

mit med följande

några minuter före matchens slut och därmed var hemmalagets första poängförlust i

namn:
Folkskoll. H. Josefson, Kinnarp (fastighetsäg. J. Karlstedt, Krinnarp), lantbr. A. Bohman, ödeg., Slutarp (f. d. folkskoll. Alb.
Gustafsson, Slutarp), lantbr. L. Hermansson,

den pågående serien ett faktum. Gästerna
kunna vara glada föf, den pinne, de erövrade, enär Slutarp hela tiden hade grepp om

spelet. I 15:e min. kom ledningsmålet genom vy. Karlsson. I mitten av halvleken
utjämnade Blidsberg på en frispark, vilken
lades av cf. Andersson. Slutarps kedjemän
hade goda chanser till mål vid flera titlfälIen men voro för ivriga. 20 min. in på andra halvlek svarade hy. Andersson för 2-1,
Gästerna lågo i för utjämning och deras
välspelande kedja skapade även chanser till
mål. Den skottfarlige cf. var en källa till

Naglarp, ,Kinnarp (lantbr. G. Karlgren,
Kinnarp), radiomek. E. Blomberg, Slutarp
(snickaren Lennart Gustavsson, Slutarp),
polisman D. Everland, Kinnarp (byggm. A.
Sandahl, IGnnarp), handl. G. Clar,rson, Slut-

arp (verkstadsäg. Tage Andersson, Slutarp),
lantbr. Birger Andersson, .Axtorp, Kinnarp
(handl. C. Öman, Axtorp, Kinnarp), trädgårdsm. Bertil Andersson, Slutarp (lantbr.

Tage Larsson, Hud,ene Lilleg., Slutarp).

ständig oro för hemmaförsvaret och det
till 2-2.
T gästernas Iag märktes mest målvakt,
cf. och vy. Hemmalagets bästa voro hb.,

Socialdemokraternas lista i Kinne- upptager följande namn:
ved
R. Bärnskog, Kinnarp, S. Ahlqvist, Slutarp, K. Johansson, Kinnarp, H. Johansson,
Slutarp, A. F1or6n, Kinnarp, G. Augustsson,
'S1utarp, J. Carlsson, Kinnarp, [I. Engdahl,
Kinnarp, L. Gustavsson, G. Gustavsson, N.
Hermans:son, K. Kjellberg, de fyra sist-

blev även han som utjämnade
cb., vh. och !ry,

F. mej'eriiigare Eagnar

Johanson.

nämnda Slutarp.

paa"aali16""^*)

L942

61
50
107
35
l5

Brismene

Börstig

Kinneved

Vårkumla

Lut!Ia
I

o**tuto.

Bontleförb.

E[ögern

1946

1oo, Bonclerörbundet
lFolkpartiet 65, arbetarepartiet
lopotiti.t samling 84'

74
158
220
?0

54
127

72
87

127
48

208

95

t4

^
168'

726'

52

e8

F

Soc.-dem,
1946 7942

olkpartiet

1946 t942
L2 t2

31
8?
45
67

19
E12
t22 ].45
79
7L4

31
ö1

Kättil;toip -Bjurum 3-5
Folkabo-Mullsjö 1-3
Tomten-SlutarP 5-2

Tomten B
Slutarp

Bjurum

MulIsjö
Blidsberg
T'AIK B
Åsarps Itr'
F olkabo IK

o
7
6
6

KättilstorP

7
5
t)
rt

o

5
4
^

2
2
1
1
0

0
1
1
o
1
0
0
0
0

0
1
1
2
1
5
4
5
6

,,..,

Vartofta

SlutarP B
Blidsberg B

Trädet B
Åsarp B

Börstig

I"l:=1.9,K,',"-'p'.

eveds $ltytlef

31-15

22-t0

I

[i tre rr,
anordnar statspristärlan och p^o.k-ol

8
5

åyJgil--tå".i3,,"^f

t2

37-72
].2-77
17-30
B-22
6-29
8-27,

2
2

0

|(i

nn

1942

22
2L
3-

uppgtirer"en melian rubr. iag blev,

som

I

I p.*".'"."*;'33;']äå{'*f1q""i,1gg,
o"i't''""tilitasätt*"u1"f3rtitliiu"ilr:å1:l
I

ij,'iff J,"1+lä*,Tå#f,tt"ffif ffiilr:1],r':*'-"',"1y1
kl, 9, I klas. I K.-E. Andersson voro kedjans !.astal ,llr_klass
II
kl.
8,
klass
kt. 9,30 och rekrytklassen kl. 10. I rarna Rehn och Ärvidsson ville garna nåIIa

|
I

Sffå.i1"nää' ;i"t;.ffil"rskiutninga'ltl"*r*"'1'"n:,:,1i:#'l?*.?T-äl;J'H; ll

8682

Vartofta-Börstrg 7-1
Grolanda-ÄsarP inst.
Trädet B-SIutarP B 2-1'
Grolanda

-="

1946

;ll:P f,*:åtiuTå"":lnfi;åä:l'i..j;"uffi,l
| ä:tJå?" å:ä-ti:"if-:'?.3"äi!#åijil
en udoamalsiåå11:11"1"**""'
li#'ffå"
I

11

30-9

SKARA-ÄLVSBORGS POKALSERIE'

4400
5 3 02
6303
52t2
5212
4202
5005

reaktionsfria htti$or

6 st,

Kommunister

Falköpingsgerien:
t'llc-v|b' Tomten B-slutarp 5-2.

därav 3, st. dräktiga, till salu.
I
Ledsgården,
blutarp'
Åke Gustars$ono
|

FALI{öPINGSSERIEN:
Falköpings AIK B-ÅsarP 0-4

@

7942

lgaanm*n@vr1l'vus)

l;;;

SLUTÅ

1946

styretsen.

ll;?*+,t::n,',ål#ååX''ä:"å1'Jft%:\i: ll
'ltä'gvorobästiförsta1ralvlek'^meniuldT.?ll

26-7
23-a2
t 9-10

6

tl

27-1.6

72-76
9-18
o-öo

D

^

0

TTP.

En vagn norrlandslingon
i Zir kg.-lådi,,r, in-

torra, välrensade,
komtuer ruåndag.

Sund6ns" TeI l{innarP 113
Elof Nitsson. Tel. KinnrrP 106'

-t I *ii'öf: d:H'r.\qäl:*'il{:*:$#rh,n i
|

B

@w ;,'illf:
I|

nrenra

I

l

MoNTEz
ll
'roHN HALL ll

II O r* &rlerl

I

äfi$lH I'
l:H$ääätq;åffi
lrioroe vv. B. Johansson"l-*""Tr"1rT*
litfftå?Tå1.*',i,11åJln*erna med

vindens

I
I

Liltrifä"t"'{lii'*l*,ffå*'i#
l Inom
cr. säär,
'"* i'"".,f*", "tlräl:Tål
ll
vi1l
I
rnsperad i en rorhahtisk
ll$"*,ft*r"Tttt:ffii,T;Så#å*ä:ll
ll
l#rrfu utii:r:r",ars ut sköt vi. E.
ri;;
I
l

i

I

dq msst s-pä-,r,r,u^l.g:9"1-ltti]e".av
J.',t ,,",,,pårrestände flmer som

Ek från nära håIl och mv' mlssaoe:

-fl

o-z'

I

I

Diroktioncn för Frökintls härads polis'
znlq-yu distrikt
har vid sammanträde fppgjort förslag
till inkomster och utgifter under nästa
h-t. På utgiftssidan upptåges polismannehs Iön tili 3,153 kr., rör]igt tillägg
och kristillä gg 977:.43 kr., tilifälligt lönetiltägg 720 kt., beklädnadsbidrag 150
kr., kostnad för tjänsteram 240 kr', semesterlön !25 kr., pensionsavgifter, teiefon, porto rn. m. 300 kr., försäkringsavgifter 20 kr., arvode tiil direktion
100 kr. samt, till oförutsedda behov
276:37 kr. Dessa utgifter täckas av
t statsbidrag 2,425 kr. samt utdebite- :
c ring från Börstig med 738:76 kr''
Brismene 422:91 kr., Kinneve&'2,L24"74
I
j kr. och Vårkumla 350:39 kr.

Mot talong 106, 10?, 108, 109, 110,,utlämnas

ffiVa

lillä$sskort:
kl. 10-12'

Brisrnene torsd. d. 26 sept.
Kinnarp månd. 30 sePt. kl. 9-12,
Vårkurnla månd. 30 sePt. kl. 14'
Slutarp månd. 30 sePt. kl. 16,30-18,
Ekarps skola torsd. 3 okt. kl' 77-79'
-Medtag personkort, försett med innehavarens namnteq]<ning!

8834

Frökinils Kristitlsnämntl'

1

ll

itfades skadad

"m[$Atr| B0RT"

Blidsberg B
Trädet B
SlutarP B
Äsarp B
Börstig

6401"
6 B L2
63L2
6303
62 0 3
6006

t-

SLUTARP
@-

Höns, kYcklingarrl

-

Slutarp
Bjurum
Mullsjö
8

4
0

wclct-qb'

6

(slaktade) uppköpes

Tomten B

26-L4 8
33-16 7
15-18 7
19-10 6

9-30
?-39

till

högsta dags'

DTIS.

SANDInNS. TeI. KinnarP

113.

!

tfrc:1b,

Mullsiö-SlutarP 2-2.
i Falköpingsserien

Söndagens uppgörelse

meilan Ivlutlsjö och Slutarp biev en rafflanclo on än ej så välspelad match, som slutaLle oavgjord 2- -2. Mest råttvist hade nog
valit orr-r Mullsjö fått en vinst med ett eller
Lvu ,rr:111, ty efter första omgångens'jämna
sprjl dominerade hemmalaget stundtals gan-

ska kraftigt.

Slutarp tog ledningen efter ett vackert
av cf. Roland Lindherg utjämhade
rjriart nog och 1 I );it-; iivan halvtidsresul:-:i,:ott

lirtirt. I andla

uli,i;:l.r::tDne sjätte iirinut tog

Sitil:r:-l.r å.n.-i'l ielnin5lllr e'f:t.er en hörna, då
f.,.ir.ri ,-4.., ,"n hr-L. "\iiii -iöltcs över målligjen. Ch. "Lille-Gustav" Johansson gioF
., . 1. ... .'. -ii. v l, i;rgcn efter
en $:j,r'La.rr::sitörna' .,r*il;' iiaCll slclan fiera
s1;,tx. ^h.*1",,,a a1:t

öka, rtlell filiwai'ds

t;"zcks

ha sv:lrt att avsluta anfallen effehtivt.

" sjö hrri:; s-rr tl;is':l lii;rtlr:l i för'cvlret

2*lq-ub.
söNnec
Tilt Falköpings ,lasarett infördes i vid
KI.5,45 o. I
Barnförbj.
-ralv 10-tiden i fredags kväll lantbrukaren Ingvar Nilsson, Storegården,' KinneGUNN WÅI-I,GREN
ved, sorn med en ymnigt biödando skallHOLGER LÖWEN4:DI,PF
skada hittats liggand€ bredvid sin cykel
STUIiE LAGEBWALL
järnvägsövergången
i backen nedanför
En
Majnegården.
av
i Luttra i nä.rheten
förbipasserande bilist hade sett'honom
och tagit honom med sig in till lasarettet.
En svensk film, som står På toPPen
Nilsson hade tydligen av någon anledprestation, efter originalmanuI
ning kört omkull i' bacl<en varvid han I av
skript och regi ALX' SJöBERG.
slagit huvudet i vägbanan. l"Iå.gon ska- I
da på cyi<ein, som kunnat'förorsaka om- l'
kultkörningen, har man dock ej funnit
med undantag för att sladden till lamKinneved.
pan varit av. Huruvida detta kan sättas
Resteranile kommunalutskYldor
i samband med olyckan är ej bekant.
En närboende hade einellertid sctt en torde inbetalas senast måndagen den
man, som ej kunde vat'a någon annan
7 oktober 19,16.
än Nilsson, komma cykiande och plötsKomrnunalncimnd'en.
ligt hade eykelljuset slochnat.
på
förfrågan
Från lasarettet rneddelas
att Nilsson, som ådragit sig en skallfraktur, legat medvetslös några dagar
F'ALKöPINGSSDRIEN:
men nu är 'bättre och befinner sig utom h
Kättilstorp-Blidsberg 4-3
all fara.
Folkabo- ÅsarP 0-3
k
Tomten-Bjurum 5-3
h
Mullsjö-Slutarp 2-2

Grolanda

alköpingBserien

rned ,.rv. Änrlerssc'n, "Lilie-(lustav" och hh'
' .'.',-..,.. i,ln,lliqci1. scrn dc fr'ärnsta. Ked-

hredtrid sim svftel.

SKANA-ÄLVSBONGS POKAI'SSRIE'
BörstiE-Trädet B 2-3
Äsarp-B-Blidsberg B 0-12
Grolånda-Vartofta 0*?
30-12
8402
Vartofta

F

Blidsberg
Äsarp
FAIK B

Kättilstorp

f,'olkabo

16
880088-12
72
85?133-17
8 5 t2 38-18 11
8 413 24-a5 I
6 3 7221-L6
7 3 0 414-24 6
820618-36
^
2
810714-33
7-46 ,
8107

SI{AIiA-ÄLVSBORGS POKALSDRIE.
Börstig-Grolanda 3-2
Slutarp B-Blidsberg B 0-4

0-3
7 5Oz
Vartofta
7 * L
BlidsbergB
,Grolanda,;64O2
. 6 3 t
TrädetB
3'0-0
SlutarpB
.f' '2
6
Åisaro B
71oG
Börsfig

jens bästa voro cf' Äke Claesson oeh till' l.i .:t. l-i.ltll LitiL.l .'tg.
ririir.lf i] ldtnnailc inte sarnma go{1 ini.. { r"ii,:.' sig sorir vid ticligare besö\-' ty
' , -.ld,rte:r lör v&,idslöst på flera
..
'
n tillät nu för all del nästan
' 'rrt På Plancn men sPelarna böra
, r. ,i.ii.'' ör goda at! utnyttja detta. Slut:j ': :'r ii i,ar säker och hh. effektiv om
'
i ö: cPolerad i sitt sPel. Cf. var
r;ch skottsnabb men bör lägga
i q:cl
' 1l:pelet.
la1'e G. Sä1I, Trådet' hade en svart
cl rr Publlk c:a 725 Personer.

SÖNDAG
KI.5,45 o.

8

Barntillåten.
ELOF AHR,LE .IISGRID B.{CI(LIN
&NT{r}T LOG,{BDT.

Hundra dragspol
osh sn flicka
I{ela Sveriges dragspeilselit

Ereal-

verkar.

F{bT BGI.L
å Tångavallen, SlutarP
söndagen den 6 okt, kl. 13,30'

lilulls!ö t$:Slularps lF'

Äsarp B-Vartofta

2
2

4
4

33-12
37-16
28-17

10

79-44
9-33

t,
4

I

8

15--18
10-41.

,

[n riidbrnki$

till salu.
oktober.
9247

I(alvningstid

kviUm

i

slBtet av

Gilbert Karlgren.
TcI. 20 l(innarP.

Kinneved"
ORD" KYRKOSTÄM}TA

med Kinneveds församling i Rossbackens skola månd. den 14 okt"
1946 kl. 3 e. m.
Pastor;ltsstämma efteråt.
Ord

f.

*

Sho- tt'r.
Ett smått fenomenalt resultat skola vi
passa på att nämna om redan nu: Rune
Fredrikssons, Kinneved, i andra klåssen

Å{tonunder lrållning
anordnas

i tokalen .I.INTE.IiNY, Iflinnarp,
lördagen d,en 12 oktober hl,. 20.

FÖREDRAG av folkskoilärare VALTtrR DAI{LEN. lLmne: "Den
KABARET AV BRÖD. AUGUSTSsuensl6e bonden genorn tid,erna.LL
PAKETAUKTION. KAFNIUSIK.
(4
SON, Faiköping
Personer.)
kr.
FESERVtrRING. Inträde 1:Ki,nnaryt

med 22 träff, med 6 och 6 på de två sista
och svåraste målen. Det bådar gott. Men
så får han också ett extra hederspris för
bästa resultat i kl. 1-2, trT:s redaktörs
uppmuntrings- och hederspris,

SÖNDAG
Iil. 5,45 o. 8

,

Barnförbj.

s

Samhcillsför eni'ng.

SLI.JTARP.
Sörnmerskor

helst vana erhålla ornedelbart
ställning.

t'alköpingEserien !

to

lrc-

14

Kon{ehtions- A.-

t,

9516

Slutarp-Multsjö 6-p.
I jakten efter Tomten B inhöstade Slutarp söndags två värdefulla poäng g.enom
att _i
beseg'ra Mullsjö med heia 6-2. -Hemmalaget hade till dagens match gjort en
del_omplaceringår, som visade sig vära av
godo. Kedjan gick bra och på den hala
planen spelades Mullsjöförsvaret bort ganska ordentligt under första halvlek. då

1 och hy. Andersson 1 kunde
till halvtidspaus med femmålsledning.
Med vinden i ryggen höll Mullsjö spelet

rtu

af

'Och så träffa vi samman med lantbrukarc Vald,. Johunsson från Siggagården
i Slutarp, som bekant välbeställd hingst-

hållare i "Kinneveds m. fl. socknars"
och även han tycker, att det är skralt
med hästkvalit6n på marknaden.

Strengberg

uppe i andra halvlek och försvaret hade lättare för att få ifrån sig bollarna. Slutarps
ledning ökades dock till 6-0 på en straif,
som lades in av hh. R6hn. Något senare reducerade gästerna på en straff och i mitten
av halvleken fingo de sitt andra mål genom

B. CHIC.

Tol. 133 Kinnaru.
llho'qb-

I

Slutarp hade ett stadigt grepp om spelet
och Mullsjö, som sedan föregående besök
hade föryrrgrat sitt lag, fick finna sig i att
Iigga på defensiven. De anfall, som drogs
upp, stoppades lätt av försvaret. Med mål
av vy. Ingerhage 2, cf. Arvidsson 1, hi.
Slutarp gå

an-

En

lilm av

BERTIL MALMBERG
K€OI:

ANDERS HENRIKSSON

SONJA VIGERT, ANDERS
HENRIKSSON, GEORG FANT,
INGE W,4RN m. ft. .

De främsta i hemmalaget voro målvakt
och ytterhaivor. F orwardsmännen, som

Men samtidigt är intresset för avel
kanske
större än någonsin och i framtiden blir det nog bara hästar med god
härstamning, som bli gångbara.
Samtalet kornmer så in på den egna
föreningen och då omtaiar hr Johansson
bl. a., att Jupard har ökat. I fjol bel
täcktes 60 ston, men i år har siffran gått

till 75.
Det här vackra vädret får gärna
stå sig ett tag framöver,. säger Siggaupp

vidare. Vi behöva mycket
torka. Ännu ha vi nämligen inte kunnat
gårdsägaren

ge oss på och plöja mossarna där hern-

hade en lyckad dag, voro överlag jämaa.

Mullsjölagets största tiilgång var

ch.,

som uträttade ett bra arbete och var kliopan i försvaret.

Bra matchledare var Valle Johansson,

Tidaholm.

StiUTARP

söwwnRsKO&,

helst vana erhålla
ståi,lining.

omed.elbart an_

Konfektions Å.-8. Chic,
TeI. Kinnarp 1Bg.

DEN,

sonl upphittar 2 st rnattof strax
nofl'om Slutarp, onsd. Itt. l1_12
bedes godhetsfullt ringa Kinnarp 754.

I

Hittelön.

Kinnarp3 saruihällsförening tfhet'rv.b'
hade i lördags anordnat en aftonunderhållning i lokal Vinterny: Hr R.
Bärnskog framhöll i sitt välkomsttal,
ått det blivlt iiksöm en tradition att
såmnatlstöieningen, då höstmörkret faller, anördnar en underhållning för att
rner l3'iis skall kunna spridas över det
ifafiatåående Famhältet. tr'olkSkolläraiö Valter Dahl6n, Hökerum, höll ett föredråg över ämnet: "Den svenska bonrlöil.geriiim tiderna". Tal. bbrörde bon-'
deds liv århundrade för århundrade.
Säiskilt framhöll talaren den stora frihetskärlek; som den svenskå bonden alltid äbt; vilket även visar sig i våra da-l
gär. Föredraget belönades med ihållpnde äpplåder. Efter kaffeservering
följde sedan paketauktion, ledd med
känd brio av hr Juliui Karlsson, och
som avslutning följde sedan ett undeinåilninl3program av biöderna Äugustsson och Co, tr'alköping. Lokalen var i
det riärmaste fullsatt.

Kinneved.
BTANI{ETT8R
för mantålskrivningen finnes att hämta hos underitecknad.
Blanketterna skola, vederbörligen
ifyllda, inlämnas senast den 2 nov.
t946.
I{assla, Kinnarp d. 1? okt. 1946.
Komm.-nämndons orilf,

Varto.fta Iandsfiskalselistrikts
kgqlngrlqr foatr w o;-lli!el)
Bammanträdde därefter och först kom
tttft o

sÖlgnet;

$lutarps missionshus,

KI.5,45 o. 8
Barntillåten.

Stwre Lage;rwal'l

-

Joltrt' Botutd

En fortjasande
fröken
Från början

tiil

slut en stråIande

underhållning.

$NIiI'_EVED.

rtlro-r{6.

Vid ord. kyrkostämma i måndags beslöts
rrvsätta 1,000 kr. till kyrkans blivande resrL.aurering. Kyrkorådets förslag till in-

komst- och utgiftsstat för kyrkokassan
faststäIldes. Staten slutade ä kr. 4,780:67
och utdebiteringen blir 45 ör'e å 10.623'?0
skattekronor, vilket innebär en sänkning
med 5 öre.

Vid den.följande pastoratsstämman bedisponitrla 2,000 kr. ur
prästlönekassan, vilket överskott uppstått
genom för hög uttaxering för några år sedan, till en särskild fond, Kinneveds präst-

- man avsätta
slöt

gårdsbyggnadsfond.

Frågan om

den nya

ladugårdens å Pråstbolet läge bordlades
och hänsköts till pastoratskyrkorådet för

lförnyad utredning. Pastoratskyrkorådets
I förslas till inkomst- och utgiftsstat för
!nästkommande år godkändeq vilket innebär
l"n oför'ändracl uttaxering med l0 öre å
I

t2.375,65 skattekronor.

I Oen
J blir

sammanlagda skatten

till

kyrkan

85 öre.

I

Kimreved och Vårkumla: höstvete 3, hösiråg 3. vårveie 2,5, korn 3, havre 2,5, blandsäd 2,5, vicker 3, potatis 3,5, foderrotfrukter

2,5, hö från odlad jord 3 och från naturlie
äng 3. Beräknad skörc1 per hektar: höstvetö
1,800, höstråg 1,800, vårvete 1,100, korn 1,400,
iravre 1,100 och blandsäd 1,300 kg.
Höstsäden delvis grodd på grund av regn
under bärgningstiden. Vårsäden skadad och
g,rodd. Skörderesultatet torde därför bii omkring 30 proc. ririndre än vad som eljest ireräknåts. Potatisen och rotfrukterna deivis

ruttnad av regnet. Ilöstsådden myoket för,senad. Sorn- vanligt brist på arbetskra.it.

Anrwmdeauftlioll,
Genom off. auktio'n, som å stä'I,let förrättas fred. d. 25 akt. 1946 ft;I. tr5 .lå;ter
Fredrik rN.ardeq'sson bor.taryenderasitt

.ägande hemnaan X/3 rrranta.l ödegå,rden,

Slutarp. Gården ligger inöi{{ :slutarps
station, är läftskööt, har 3O har.odlad

jord, bra byggnad,er, föde'r häetar.och
20 nötkreatr,rr. Villkoren tiillkännag.ivas
vid utropet.
Slutarp den 1,8 okt. 194G.
9757

S

turcn till tsrisrnenes talesman,
ndrnndeman Per A. Andersson, vilken

öndagsskoians skördehögtid, sönd.

höil på Frökinds härad som den lämpligaste komrylunqn. Luttra har ju förgernensam
bindelser med Kinneved

clen 20 okt. hl. 15. Förutom ssk.barnen medv. pastor Stenström och

MAX HANSEN
AI{NA-LISA E]?,ICSON

Ragnar Johanson.

Arv. Andersson.
Skördeoffer. I{affe serveras.
Alla väikomna. Baynen samlas

kl.

"'lt'

nämndeman och överförmyndare
så
qqc|1e1t
äve4
FFn49
!äa\1s i?sd
$eq+p
till den nya kommunen. Man och man
emellan har man dock talat om en an-

14.

slutning med Norra Åsarp och Kölaby,
om detta skulle vara möjligt.
Börstig företräddes av kommunalordf. öhrneil o. ordf. ,i fattigvårdsstyreisen E. W. NissryanSt, yilkq framförde
ungefär samma synpunkter som Brismenes. "Vi ha fattigvård, och komma
å Tång4vallen, Slqla1p
nu att få brandväsendet gemensamt rned
söndagen den 20 okt. kl. 13,30.
Kölaby
'överoc[ det är besvärligt att ej få
gå
|plsgränqen i ett'dyiikt fpll.
lF.
Tsgtltmgs
Vi ha nära til] bå4e Ås?rp och Trädet,
vilka även i stort sett ha sina affärer åt
Fial!öping".
-.1,
Koqy-nunalordf örande Eskil Johansson
o,
o* *av ALLE N, sLTt r aup, $ fto -q t
t. spelas r
företrädd9
morgon
FqlkQpirtcE östra gph
en
match i tr'alköpings_
I
då hemmalaget möter seriele-daräa
framhöll polisdistriktet, Karleby, Slöta,
lserien,
I Tomten B Avspark kl. 19,80"
Falköpings ö., Luttra, Åsle, Mqlarp qch
Tialp, såsom en liimpiig kq4mun. Pe.na skulle fä 2,646 innevånare och vi lpa
r,ALKöPINGSSDRIEN:
inget annat önskemål. Vi vilja i varje
Mullsjö-Folkabo 3-2
talf intg till Falköping!
Bjurum-I(ättilstorp 1-2
$ a r I e b y t4lesmän, ]<gmgrunalordf.
Åsarp-tr'alköpings AIK B 4-1G. Krall och hemmansäg. Sven SvensSlutarp-Tomten 2-4
son, Eiingo på samma linje och påpeka10 10 0 0 43-74 20
Tomten B
de bf, 9,, alt $a1ldby och Falköpings Ö.
47-2L 15 hade nämndeman pch överförrnyndare
10 712
Bjururn
+t-23 1,4 thop. J q4dra hand kunde P?siof?tet
L0 622
Slutarp
29--.-24 11
11 515
Mullsjö
polisdistriktets socknar minskat med
23-27 10 Luttra
Åsarp10505
tänkas bilda en kommun.
23-24 8
Blidsberg9324
Lantbrukare
Evald Johangson, orflf.
10 3 0 7 22-42 6l i kommunalfullmäktige i Kinneved,
FaIk.ÄIKB
10 2O 8 18-39 4i samt nämndeman E. Gustafsson höllo i
Kättilstorp
t0-42 2l första hand på pastoratet, rnen om det10 109
F-olkabo
ta blev för litet ville de ha Frökinds
härad plus Luttra. Även hä1adpt ograF alköpingEcerien !
l,{.lW-tb.
verat kunde tänkas.
$lluene rep{psmterades av kqm:
Slutarp-Tomten B 2--4.
munalordförande O. Band!, vilken deEj heller Slutarp förmådde med fördel av
hemmaplan stoppa "Tomtarnas" framfart i klpper4de de starka banden med Näs
och förordade en kommun bestående av
Falköpingsserien'. Slutarp avkopplades därmed från striden om seriesegern, vilken
desqT ty3 s99El1af plW Flti!+ 99F Y?rav allt att döma går till Tomten B. Efter tofta-Åsaka. I andra hand
kunde, denförsta halvlekens övertag i spel kunde Slutarp med litet tur haft ledningen med 3-1. na storkommun tänkas utökad med Karlcoy ocn val'Kumra.
Redan i de första minuterna hade Slutarp
ett flertal chanser och i 7:de min. hade man
tre hörnor i följd utan resultat, innan cf.
Luttra tlras åt flera håll.
Arvidsson med ett vackert skott på passGqpnar Larsson repreRiksdagsmag
ning av vy., gjorde första r';rålet. Utjämningen kom i 34:e min. genom Tomtens cf.
seuterade Luttra och arlsåg, alt det
Gästernas målvakt hade mycket att göra var ungefär likvärdigt för .kommunen,
men ingrep säkert och räddade må1et från
om den fick bilda storkommun med övpåhälningar. Några minuter före paus hariga
soeknar i Leaby polisdistrikt eller
i
givet
sköt
men
tiilfälle
hy.
ett
de Slutarps
stolpen. Slutarp återtog ledningen i andra
om den bteve ansluten ti1l socknarna i
halvlekens nionde minut genom cf. F em
Frökinds härad. Han kände dock en
min. senare var ställningen åter oavgjord,
om det
då gästernas cf. sköt andra målet. Efter viss dragni4g 4edå! V4rto,fta,
blev en kommun med eentrum där. I
detta fick Tomten mera att säga till om
och lagets goda samspel satte hemtnaför- vilket fall som helst ville man ej veta
svaret på det hala. Slutarps vy. hade i 18:e
min. ett skott i stolpen och i 19:e min. tog
Tomten ledningen med 3-2. I matchens
sista minut fastställdes resultatet till 4-2.
I €iästernas lag märktes framförallt lnåIval<ten och dessutom vb., hh. och cf. Målvakt, vh., cf. och vy. gjorde de starkaste

Fffitrffi{$EL
ffi-$[utar$

I

.

i SlutarPslaget'
Domaren Bertil Andersson,
gjorde inga misstag
insatserna

i

Göteborg,

I
I

Ä

Ett

SÖNDAG

zutla-qL

25-ånsminne:

KI.5,45 o.

0å tög "!qom bp!t"

I3arnförbj.
Sonja Wigert

Kinneveds folkskolestyrelse haran-

hållit, att extra småskollärarinnan vid

rätt att söka
gång

ffi$mknr ä

Ett rätt märkligt 25:årsrninne .kan
om nlan så vill -- fira,just nu.

F]ffimffi

Publiken lever heit ined i denna vätspelade Jch spännande film.

Hett säkert komma de äldre årgå4garna
av iäsekretsen ihåg det våld.samma oväcler med orkanartad storm och häftig
nedenbörd som natten mellan den 23
oeh 24 okt. 1921 drog fram över stora
delar av landet och som anställde oerhörd skadegörelse inte rninst ipom våra trakter'. Det blev ett hastigt slut på
"brittsomrnaren" och stormen och snöyran, som tilltogg yned varje tir,nme, tornade upp rneterhöga drivor.
Flelt naturiigt åstadkom det svåra
ovädret stora rub,bningar i såväl telegraf- och telefon- sorn järnvägstrafiken.
"Till följd av inträffade stolpras och
står det att läsa i X'alandra skador
- som fick uppskjuta ett
köpings Tidning,
nummer på grund av att "det elektriska" strejkade
telegraf- och
- avbrötos
åt alla håll och
telefonförbindelserna
Falköping stod under störye deien av
söndagen och måndagen (den 23 och 24
okt.) utan kontakt med lttervärlden".
Beträffande de svårartade rubbningarna
på järnvägarna kan läsas att "å linjen

STUT,ARå
kalkoner, ankor och gäs*s, slaktade, uppköpos till högsta dagspris.

SANBH[qS,

Tei. Kinnaro

113.

Illektrifieringen.
Länsstyrelsen tillstyrker hos k. m:t
att Vartofta elektriska distributionsförening får statsbidrag med 1,080 kr. för
elektrifiering av jordbruksfastigheten
Lockefalan i Vartofta Äsaka soeken.
Anläggningskostnaden är 2,400 kr., varav konsurnenten bidrar med 1,080 kr.
och företaget med 240 kr. Vidare förordar länsstyrelsen att Slutarps elektriska distributionsförening får statsbidrag med 2,250 kr. för elektrifiering av
jordbruksfastigheterna Risholmen och
Lofsgården i Kinneveds socken. Kostnaderna för denna anläggning är 6,360
kr., varav på konsumenterna kommer
2,977 kr. och på företaget 1,183 kr.

Falköping-Nässjö btrev så gott som
hela sträckan Falköping-Mullsjö bloekerad av nedrasade stolpar och trådar,
vadan trafiken å linjen måste inställas".

Ett hjälplok, som utsändes från, Falköping, kom ej iängre än tiil Luttra och
till siut måste alia tåg inställas.
Men än värre saker hände ! Vi låter

1 januari nästa år.

olkskolin-

FALKöPINGSSERIEN:
(Slutspelad för hösten)
Blidsberg-Kättilstorp 6-2
Åsarp-F olkabo 9-1
Bjurum-Tomten B 3-1

1110 0 1
11 812
10 622
11 605
11 515
10 424
10307
11 2 0 9
11 1 010

Slutarp
Åsarp

Mullsjö
Blidsberg
FAIK B

Kättilstorp
tr'olkabo

44-77 20
50-22 17
4t-23 74
32-28 72
29-24 11
29-26 10
22-42 6
20-45 4
11-51 2

FÄLTSKJUTNING
anordnas av Kinneveds skytteförening vid Axtorp söndagen den 3 nov.
kl. 9. Farligt område: sydväst till
r0169
sydost Äxtorp.

Dans
anordnas

i

Föreningslokalenr'slutarp
lördagen den 2 nov. kl. 8 em.
Musik: Royals orlcester.
Komm,ittcrade.

I

ulU-W,
i trafiken. Det tåg, som lElektrifieringen i Kinnevecl.
avgick härifrån till -Itra'lrnstad söndag ] Länsstyrelsen tillstyrker en framställl<väll körde 'fast i snön rnellan Slutarps lning från Slutarps Elektriska Distribu-

F

spektören tillstYrker.

Tomten B
Bjurum

,fföns
.

skolor. tqlrc-46'

Sörby småskola Britta Hultman skall få
den ordinarie tjänsten vid
skolan, när den kommer att ledigförkiaras efter den ordinarie lärarinnans av-

*

Åke Ohberg
Barbro l{ollherg

vid hrittig snöstorrn

Falköpings Tidning berätta:
"Å Västra Centralbanan var det lika-

8

Klnneveds

ledes "stopp"

oeh Kinnarps stationer, där det måste
förbli kvarstående ända tills i måndags
ern., då det äntiigen kunde fortsätta tiil
bestämmelseorten. I Halmstad visste
rnan ännu på måndagsfm. ej var tåget
fa,nns, då telegraf och telefon ju ej fungerade, ogh ett hjälptåg, som därifrån
utsänts mecldelade utifrån linjen att tå,get ej I'hittats", vadan man i Hallandstidningarna rubricerade det som "spår-

iöst" borta." !!!
Ja, det var litet om ovädrets härjningar i våra trakter, men lika besvärligt
var det på andra håli. Det kan sålunda
nämnas att hela Skarabor3's Iän blev
utan kraft, och ljus. På en del håll mejades hela skBgAq,,,ay stormen och f. ö.
hade telegraf- och telefonförbindelserna
brutits över stora delar av landet. En
mängd olycksrapporter'från sjön ingingo
även.
Tn-. t

tlonsförening u.p.a. om statsbidrag med
t2,250 kr. för elektrifiering av tre jord-

lbruksfastigheter inom Kinneveds soclken. Företaget,beräknas kosta 6,360 kr.
och konsumenterna satsa kontant 2,250
kr. och utföra naturaprestationer för
877 kr.
Vidare tillstyrker länsstyrelsen, att
Vartofta Elektriska Distributionsförening u. p. a. får statsbidrag med 1,080
kr. för elektrifiering av en jordbruksfastighet inom Vartofta Åsaka socken.
Detta företag ,beräknas kosta 2,400 kr.

och här satsa konsumenterna kontant
1,08Q kr. och utföra naturaprestationer
för 240 kr.

Offentligt

sanBlkwäm

anordnas i

Vinterny, Kinnarp,
sönda{en den 3 nov.
T Ii ,4 T t.: Ir

kl. 20.

?v ,amatörer från

Sång-i\Iusik-Lekar.
lfe $ct verits.
Inträde ?ö öre. VäIkomna.
Kir

-

N,T

O

g llgqb. Kinneveds Skytteförening

Kommunci-

fullmöktigevclen.
bl6-<:b'
För Kinnevetl
har den officielia sammanräkningen av
de vid kommuiralfullmäktigevaiet avgivna rösterna nu verkstälits inför länsstyrelsen.

Vid vatet hade avlämnats tilihopa 553
valsedlar, därav per post 3. A-gruppen
Kommunal samling erhöll 334 röster (2
poströster), gruppen Opoiitisk samling
84 och Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 727 (!), Vidare förekommo 4 valsedlar med diverse väljarbeteckningar.
F yra valsediar ogillades. De för kartellen Kommunal samling avgivna 334 rösterna fördelade sig på Högern med 102
(2), Bondeförbundet 168 och X'olkpar-

tiet

64.

Kartellen Kommunal samling erhölt 13
mandat, därav Högern 4, Bondeförbundet ? och Folkpartiet 2. Gruppen Opo"
litisk samiing fick 3 mandat och Arbetarepartiet-Soeialdemokr aterna 4.
tr'rån kartelien Kommunal samling val-

des: Evald Johansson, Alarp (Bf), kommunalfuilm. Ragnar Johanson, Slutarp
(H), Ivar ,Gustavsson, Ledsg., Slutarp
(Bf ), nämndeman Erik Gustafsson,
Hassla, Kinnarp (F.olkp.), Elias Johansson, Fröje (Bf), kornmuiralfullm. Axel
Nilsson, Kinnarp (I{), Karl Svensson,
Ledsg., Siutarp (Bf), kommunalfullm.
E. Samuelsson, Slutarp (H), G. Karlstedt, Hassla, (Bf), handl. E. Sand6n,
Slutarp (Folkp.), Gunnar Eriksson, Hallag. (Bf), kommunalfullm. N. Ax, Halsäng, Kinnar,p (H) och l{erbert Andersson, Alarp (Bf).
I Från gruppen Opolitisk samling val.
des: folkskoll. H. Josefsson, Kinnarp,
lantbr. A. Bohman, ödeg., Slutarp, och
lantbr. L. Hermansson, Nagiarp, Kinnarp.

Från Ärbetarepartiet-Socialdemokraterna slutligen valdes: snickaren R.

1i3ärnskog, Kinnarp, kommunalfullm.

S.

I/.hlq../ist, Siutarp, trroinmunalfullm. Karl

lJohansson, Iiinnarp, och urmakaren I{.
l.Iohansson, Slutarp.

i

$f;ffiffi

600X 16, till. salu.
Tel, I01 l{irrn,r 11r.

&fir,

c. c. topp. siiljes ev. bytes mot
iiittviktare. G. Persson, Sörby, Kinn5U0

r

A

;

arp.

10238

jebidragsnämnden 600, hälsovårdsnämnden

265, brandväsendet 3,000, pensionsförsäkring 5,000 och förvaltningskostnader 1,593
kr. Skolstyrelseas stat omslöt 31,871 kr.
Den totala utdebiteringen blir 1947 }-r.
5:45, vilket utgör en höjning med 25 öre.
Av utdebiteringen går 3 kr. till skolan,
0:85 till kyrka och prästerskap och 1:60
tilt .kommtinen. Hundskatten bestämdes

till

Kinneveds Röda kors-krets,

handlades,

0:50

tandvården

pr

men

anslaget faststäIldes

till

5nedlem.

tdT$-kreismöte i {finnarp. tlu'49'
NTO-förenirlgarira ; söcira deien av
Share.):orgs iäa iia -;ar:it samiaCc till
kretsmö{.e i Kinnarp.
L,r;rruur:
-!v
^\" ^,,'h,'Ä.

clc

fleil;

nri..r'fr"r.'rqinlr
r11i,irt,L\r
:\rrr-LårrL^,

r-

r'örc:r:

;neC hösten

rtl
aLL

vil igang
hösten kom-

.:gr:ni! ko;nmit

albele. Under

mer att anordnas en leirieriarelurs inorn
kretsen å plats soi'-n senare bestämines,
En teateileclarekurs skall anordnas i
Mölitorp ocn i{rei,ninötet sii"ilde i utsikt
ett stipendium tili clenna kurr. V. distr.chcfen Franz Svedberg; nämncle orn de

47.

Mörks vandringspris: 1) Gustav Johansson 50 p.: 2) G. Carlstedt 49; 3) Göran
Gustavsson 49; 4) Georg Johansson 49; 5)
L. Hermansson 48.
Algot Carlssons vandringspris: 1) Olof
Anrlersson 49 p.; 2) Egon Johansson 49; 3)
H. Trygg 49; 4) Georg Johansson 48; 5) G.
48.

527 p.

till

åt skolbarn, 500 kr. En ansökan från Kinneveds erkända sjukkassa om ett anslag
på 1 kr. pr medlem inom sjukkassan be-

Mästerskapspokalen: 1) Georg Johansson 98 p.; 2) Göran Gustavsson 92; 3)
Sven Johansson 89; 4) Gustav Johansson
86: 5) Folke Larsson 86.
Skänkta priser: 1) Gustav Johansson 47
p.; 2) Harly Johansson 45; 3) J. Carlstedt
45; 4) G. AIv6n 44; 5) Sven Johansson 43;
6) Olof Andersson 43; 7) L. Ilermansson
43; 8) E. I{jell6n 42; 9) Georg Johansson

Bröd. Johanssons vandringspris för högsta sammanlagda tävlingsresultat under
året erövrades av Gustav Johansson med
542 p., närmast följd av J. Carlstedt på

L0 kr.

Anslag beviljades tiil Skaraborgs läns
blindförening 50 kr., NTO och SLS bibliotek i l(inneved vardera 50 kr. samt till

45.

t

nr:iilirlr,.r'. f iiron.irq':'iiila n'inlc'.'a ha att
ia hjilp Liil o r- o.'h tiliir. ggirader av
sina lokrlcl i ior::L av si; ii;latt ir;r. gorlr
villhoi'.
På hr,'äiien

)

vi:: eit, ofientligt

Fill.-t
VIill ,L

^,r^,..1--r
rrUlUlf4L,
a:

r..',rja
lUl:
-v

samkväm

ci/it:).i,lio,an
u.)rir:r rraburr

qnd
bvu

tillshil-uing. Froglan:n:eL bjöd på sång
Jubileumspokalen, skänkt av Julius
Carlsson och Aigot Carlsson, erövrades för t cch musik sarat clel<laination av värdåret av Harry Johansson med 91 p. när- föreningens rireilie.lnmar samt en vetemast följd av Gustav Johansson, vilken I'an fi'an traillu;:ing, Cari Ljungkvist.
hade samm.a poängsumma.
Vida',e uppfö;.'11c-, ci'L 1.'ti:t.i'rl)'cl<e av i
Statspris: I{1. IV: 1) A. Bohman 73 P.;
2) J. Carlstedt 64. Kl. III: 1) B. En€idahl N'IO-al'e fr:in Basi;arp. Som avslutning I
ieki:s ioli:lek.l,
70; 2) Gustav Johansson 68; 3) H. Trygg
62. Veterankl.: 1) Eril< Gustavsson 50 p.
KI. II: 1) IIarry Johansson 74 p.; 2) R.
Kinneveds Skyt;teförenin f tffu -a5.
Fredriksson 67; 3) Gösta Larsson 63; 4)
Gillis Andersson 60; 5) K. Asp 58. Kl. I:
hade i söndags sin sista fältskjutning för
1) Ingemar Carlsson 61; 2) Gustav-Gusåret, i vilken ett trettiotal nredlemmar delltavsson 55. Rekrytkl.: 1) Å. Torstensson
togo.
Målen utgJjordes av hund i front,
Kjelldn
93.
3)
E.
94;
l9a; zl Sven Johansson
ll4-tig., 714-tig. i profil och huvudmål.
I

,

I

Prislista:

Yid Li,llegå,rd,en, Möno,rp, uttarrenderas slörre eller mindre areal med
tillträde nu i höst eller tiil våren.
l)ppgörelse med ägaren.

Nils Ryddn.

J$6epdo,wey$seB

Orcl. kommunalfullmäktigesammanträde
2t okt., varvid de olika nämndernas förslag till utgifts- och inkomststat
ffu. är 7947 faststäIldes. Bland utgiftsposterna märkas: fattigvården 10,900 kr., polisväsendet 2,724, barnavårdsnämnden
1,750, arbetslöqhetshornmittdn 1,600, fairil-

2) Göran Gustavsson 130;
3) H. Trygg 128.
Blankettförlagets vandringspris: 1) A.
Bohman 48 p.; 2) Ä. Torstensson 48; 3) G.
I Carlstedt 46; 4) H. Trygg 45; 5) I. Trygg
145; 6) Göran Gustavsson 45;7) J. CarlI stedt 45.
Textils vandringspris: 1) G. Karlgren 48
p.; 2) Sven Johansson a7; 3) G. Carlstedt
46; 4) L. Flermansson 45; 5) J. Carlstedt

Karlgren

3r/39.96"

hölls den

hansson 139 p.;

ARR ENDE
Fwm dämk effifi

KINNEIIED.

lördags anordnat samkväm i Föreningslokalen, Slutarp, varvid prisutdelning
för årets tävlingar ägde rum. Vid detta
tillfälle utdelades även den högsta utmärkelse en skytt kan få, nämligen riksmedaljen i guld, till hr Älexis Bohman. Meclaljen överlämnades av ordf., Ju1ius Carlsson,
vilken samtidigt med anledning av hr Bohmans förestående avflyttning från orten.
tackade denne för hans insatser som styrelseledamot och aktiv skvtt under de
gångna åren.
Följande tävlingar ha håIlits:
Vandringspokal: 1) J. Carlstedt 77 p.;2)
B. Engdahl ?5; 3) H. Trygg 7O.
Vilske-Frökindspokalen: 1) Gustav Johade

Kl. IV-III: 1) A. Bohman 19 ti'., pokal,
3:dje och sista inteckning; 2) Gustav Johansson 18;

3) L.

Hermansson

16; 4) H.

Trygg 15; 5) Vald. Johansson 13.
Kl. II: 1) Olof Andersson 19 tr., pokal,
2:dra inteckning; 2) Georg Johansson 17;
3) R. Fredriksson 15; 4) KarI Kai'Isson 14.
Kl. I: 1) Mats Andersson 11 tr'.; 2) trrlk
Svensson 10; 3) Äke Torstensson E; 4)
Bengt Andersson

8.

Extra insats:
1) L. Hermansson 6125; 2) Valdemar Johansson 6127; 3) Helmer Trygg 6/19; 4) A.
Bohman

6/17.

Kl. II: 1) L. Ax 6120; 2) Olof Andersson
6174; 3) Karl Karlsson 6/18: 4) R. Fredriksson 5177; 5) Georg Johansson 5/17.
Kl. I: 1) Mats Andersson 4lIO; 2) Erik
Svensson 3/12.

SÖNDAG

Hunmi$ 0ch bärlksnickmrn

KI" 5,45 o, 8

Bamtillåten

Äcliordsarbete.
erhållf, omedelbart stacligvarande anstål1ninE.
l-'j

Stqac.a@,

wag,E Hm

4..8. Slutarps Möh'etindustri,

ffi

@€€gattez
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Födelsetlagar.
60 år fyller den 26 d:s nämndeman
- Gustafssoz, Ilassla, KilrleveQ,
Eri,k
_

En strålancle lclig svenslr film.

- och mångbetrodd man.
mycket anlitad
I'örutom att han är nämndeman, kan det
nämnas att han är ordf. i kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen samt v. ordf.
i skolstyrelsen. Dessutom tillhör han bl. a.

holrns SK en överlägsen seger. Ende deltagande klubb från våra trakter, I{innarps
sexa.

SK .....
.....::
Alingsås IF ..
Mariestads AIF ........
Trollhättans SK .......
I(innarps IF ..
Rydboholms

I(inna Itr'

.

.

KFUM Alingsås

29.305
27.970
27.245

taxeringsnämnden, kristidsnämnden, direktionen för polisdistriktet och direktionen
för Floby ålderdomshem. Hr Gustafsson är
en intresserad och kunnig konrmunalman,
som sköter sina uppdrag på ett plikttroget
och mönstergillt sätt.

27:^41
26.67-J_

25.270
24.555

T EATER

SONDAG
Kl. 5,45 o. 8

Barntillåten.

-

I

Den nya"'slpthn i Kinneveil. *lu-rtS,
Regeriugeh har lämnat utan bifall en
fnamställhing från Kinneveds skoldi-

strikt om

statsbidraget
naden

i

omprövning av frågan om
till den nya folkskolebygg-

Kinneved.

1aclb.

frTissiomsf

örsälining

hålles i Axtorps Missionshus lörd. d. 30
kl. 3 em. Predikan av Pastor Carl Nils-

son. Kaffe serveras. Skänk

något.

Köp mScket. Hjärtligt. välkomna.

KTNITARP.

:smuGGLAnr(UNGEN
av Elof Ahrle.

NIT-S POPFII
-Calle Reinholdz
Sigge F iirst

Inga Landrd-

I

|

Jubilaren är född å.Hassla, vilken gård
han jämte en syster övertog efter faderns
död. men som han nu överlåtit.
Inom det kommunala livet har hr Gustafsson varit
och är foltfarande - en'

q[U-45.
(ttl av rtit<cl)
I klass t hemförde som .iäntat RydboIF, placerade sig som

I

Elof Ahrle

Skådespel

Pffi N Gd\R

i 3 akter, uppföres'i N. T. O.-lokalen lördagen den 30
av Falköpings S. D. U. K:s

nov. kl. 20

Teatersäll,skap.

i Stockholm över 300 gånger. X'örsumma ej tillfället
att se denna spännande pjäs.
10946
Förköp av biljetter kan ske i Wilgottsons affär. Entr6: 1:25'

OBS;!' Pjäsen har spelats

"Publiken skrattade värre åt den
ofta väl insatta situationskoinil<en.,,
Arbetaren.

t.
I

Körskola

i Kinnarp. rzltt'ub'

Pä därom gjord framstäilning har
länsstyrelsen tillsvidare till den 1 januari 1951 godkänt G. H. F. Larsson,
Kinnarp, såsom lärare för utbildning i
Kinnarp, annorledes än i körskola av

Lärartjänst som får återbesättas.
Skolöverstyrelsen har medgivit tiltlsättning i vanlig ordning av en vakant
ordinarie småskollärarinnetjänst i Kinneveds skoldistrikt, som blir vakant 1

I
I

I

Januarr.

w@e::Jt1i

a/x-'tb-

rnotorfordonsförare.

TIIATE P"

trörclagen den 30 nol'.

[Jtförligare annons

i

tisdagstidningen.

0@e,;,:",ffi,:
,STIG

GEORGE FANT

OLIN GöRAN GENTELE
BRITTÄ HOLMBERG

Tye siiney gick

till

tlggel

En film om män,.som varje stund

äro redo offra sina iiv.

Hyltning. z,Clu'qb'
. Hjärtligt hyllad blev på sin 60-årsdag
i tisdags nämndeman -Erik Gustaf sson'
I{assla, Kinneved.
-såi"äd" infann sig en cleputation från
skolstvt'elsen, som överlämnade en peniämte blomrnor och vals talan
kyrkoherde
"i"*"j**u
;;;ä;t' ;" siolstvrelsens ordf',blommor
fick
xttf L"t**o.t. Pönningar och
'iubilalen även mottaga från kom.mu.nalLärnnden, som- för'eträddes av lolKSl(olr'
AxeI Nilssön. Hr J' I{arlstedt som repre-

]ö, l{,tto.u"tls skvtte{öreting o*
lokalför"etring,'ir Vinterny överlår']nåoc
.rven
l)lotrll,rr,l. tindal dagen uppvrklä'l?.
telegra:rntal
llltt
vännr,:roch
ul:iktittgrrt

;;;;;

fiskn, tyctrönskningar

i

oglrlgo'

fllAX

HAN

S

EN

ANNÄ TISA ERICSON

ANDERS HENRIKSON

r.-fri KO
En kalvställning,
2 att vålia

I

rlI
I

i

omedelbar
på, till salu.

Tel. 101

KinnarP.

ffi, WI

11493

:tli*'t

:-

;

I

't

fl ffi AF-MS T
:

!l

anordnas av VINTERNY, KIryNARF lörtlagen tlen 14 tlec. kl. 20,15.

I

Medverkan av foikskoll. Ivan Gustafsson, Faiköping.

r Axtorps missionshus S/12-n6-

Luciatablå. Tontespel. Sång och musik. Kaffeservering. Lekar.

hölls i lördags missionsauktion. F öre själva försäljningen höIl pastor C. Nilsson en

Jfälkomna.

kort andaktsstund.

N. T. O.

BehåIlningen'av auktionen trlev 713 kr.

flmrrthrukaro

Kin n &rps M an ufaktu

:

i $luhrn,

fntresserade för upplivande av tjurföreningen kallas.till Karins 'Caf6 månd,
den 9 december kl.'20,

har öppnats.

Alla kuniler hjärtligt

vålkomna.
Vördsamt

11397

SÖNDAG
Kl. 5,45 o.

8

Inköp$kort |( l0

Rarntillåten.

ÄI{E

g{}DER,BLOM

I-UDD]E GE]VTZEI-

utdelas på vanliga ställen:

- STIG .IÄRREL

ERISMENE torsd. 19 dec. kl. 10-12.
VÄRKUMLA månd. 9 dec. kl. 14.
BLUTARP månd. 9 dec. kl. 16.
EKARPS skola torsd. 12 dec. kl. 17.
KINNARP måndagar kl. 9-12.
Till de därtill berättigade utlämnas
rabattkort för matfett och mjölk. Personkdrt, kronodebetsedel, ev. pensionsbrev, medtages.
Frökintls Kristidsnämnd.
L1225

Framf,örallt en rolig oeh trivsam

film'

Uaellra fuluralnar
för,säljas i SLUTARP vid Sand6ns affär
måndagen den 16 dec. kl. 8-12,30, samt

i KINNARP vid Vilgotsons affär

ma dag från kl. 13.

sam-

Söwnec
iIEAN-PIER,R,E ÄUMONT'

GENE KELLY

Slutarps rnissionshus lZ{57-4bhar missionsförsamlingens sedvanliga förszi$ning håIlits. Pastor Arv. Anderson inledde, varefter soldathemsförest. C. Wilson,
Jönköping, höll en predikan. Wilson ledde

0rrr

CIck

-

PETER LOR'RE

lussn fnlla

Något av det mest skarPladdade
arnerikansk film trjuilit på. ilean-

den

Pierre .A,urnont och Peter Lorre presterade YPPerligt sPel.
Dag.

*

ORD. KYRKOSTÄMMA
Rossbackens skola tisdagen den

kl.

i7

de- It
'l

15.

Gällstämma efteråt.
71776

i

Prem. STO,
4:de året

till

salu hos Göran AnclersKinnarp. Tel. 76.

son, Ilulegården,

11917

Från Kinnarp till rVäring, *{tZ-ttb',
Handl. K. ' Ed6n, Kinnaip, har av
handl. Gösta Persson tillhandlat sig
dehnes sp'eceri4ffär i Väiings statibns,
samhälle. Affären tillträdes den 1 dec.
\s47.
:i.

$lutäru$ tni$$lultsftus,
Ddissionsförsätjning anordnas torsd. den
5 dec. kl. 18. Tal av Soldathemsföre,ståndare C. Willson. Gåvor mottagas

tacksamt.
välkomna.

-

Kaffe serveras.

-

Alla

Missionsfiirsa mlihgbn.

11231

i Ärbetaren.

Kinnevecls kYrka

Kinneved,
cember 1946

Kinnarp i torsdags. Efter andaktsstund
av kyrkoherde Andersson, Börstig, samt
kaffedrickning vidtog försäljningen' som
inbringade kr. 2,178:60

Barnförbj.

I

i

Kinnevetls kyrkliga syförening $lf/tb'
hade anordnat missionsförsäljning i

K1.5,45 o. 8

Vördsamt Bror Andersson, Kärråkra.

även törqälipingen, som inbringade
vaekra summan av omkring 1,100 kr.

raffrir

Orilf.

tå
ft

t
I

tinneveds ll!. f!. socktlat$
llästfössäkr

hålltr sammanträde i Slutarps skola
fredagen d. 6 december 1946 klockan 17.
Ärenden: Enligt stadgarna m. m.

i T1276
i

in $sf ör emBn g

Ortlföranilen.

Kyrkokoms@E"t
med vespe4, söndagen deu B decem'
ber kI. 1ij. I{irvgång.

i Kinnevetls kyrka.
Kyrkokonsert med vesper anordnas i
Kinneveds kyrka, om 'söndag kl. 16.
Frogrammet upptar sång av Kinneveds
kyrkokör, predikan samt'altartjänst

]Xyrt<ot<onsert

fiffiwrdet:

ALLT VÄD NI BEHö]/E'T PON .IULEORDET FINNER NI HOS OSS:
KONSEIiVEE, stor sortering,
såsorn äpplen, päron, apelsiner, bananer och druvor,
fikon, paketerade och radade.
NöTTER, hassel-, pekan- m. fl.
vrNER. Lrronnn" r,JUS m. m.

dynn'nUrffER

Slularpr lF f,a"
ännu leorelisk
ehar,r lill serievinrl,

,

G OD 7 U L

med BLO /yJ{vlOR

BESTÄLL EDRA BLOMMOR OCH KRANSAR

Slutarps

tiulig

$mdusf

i bå$e

I

GOD TID.

fl**$elsträdgard.

rinll 1|$rk$flrllhsä
F{irlmnrp $c$x $äruHmrp

1u112-.16.

Flera nya fabriker starta de
Vid en blick på de båda stationssamhällena Slutarp och Kinnarp kan man
konstatera ett kraftigt uppsving på det
industriella området. Flera nya industrier ha tillkommit under året, vitket är
ett bevis på invånarnas företagsamhet.

För att l-.örja med Slutarp så finna vi
där l(onfektions Ä.-8. Chic, som har
sina fabrikslokaler inrymda i f. d. mejeriet. Tillverkningen utgöres av blusar o. d-. Socknens största företag,

Slutarps MöbeHndustri, sysseJsätter f.

-

andra ha utvidgat,

Samhällsbilden i Kinnarp har väsentligt förändrats uncler året genom en ganska kraftig ökning av såväl industrisom bostadsloyggen. tr'rämst är det skolbygget som drar uppmärksarnheten till
sig. Skolan ska,li vara färdig att tagas
i bruli till hösten 1947 och kommer att
fylla kraven på tidseniiga skollokaler
och vad därtill hör. Biand de nya industrier, som startat i år, är Kinnai:ps
Specialsnickeri, som i nyuppförda fabrikslokaler bedriver tillverkningar av

50-ta1 man. Order.tillgången är bl. a. klockfoder, radiolådor m. m. Kingod och man har fullt upp att göra för narps Mattväveri är ett annat företag,

n. ett

att klara av alla beställningar. Fabri- sorl börjat sin verksamhet i år. Tilllien har efter ombyggnaden rymliga lo- verkningen består av mattor, som fram-

Iraier och förfogar över en modern maskinpark. I en tillbyggnad till fabriken
har man låtit inreda såväl bostadslägenheter som enkelrurn, som man hyr ut till
arbetarna och har därmed till en det
avhjälpt den även här kännbqra bristen
på boStäder. I de övriga företagen såsom Falbygdens Väveri, Slutarps Snickerifabrik och Ahlqvists Syverkstad snurra hjulen för fullt och tillgodoser efter
förmåga behovet av varor i varjehanda
branscher. Inom den närmaste tiden
kommer troligen ytterligare en industri
att sättas igång med tiilvertriningar in-

vrt?''Lrt'
Det snart tiliändalupna verksamhetg-

SAND.ENS
Säs

Åskådaresiffrorna öka.

stälias på handvävstolar av vilka man
för närvarande har sju stycken. Utbyggnad av lckaierna på"går och driften
korytmer att utökas ilenom i.nmontering

av

vnaskinsLolar. Bröderna Larssons
och Srnidesverkstad har
även utökat sina lokaler tör att på bästa
sätt kunna tillgodose bilisternas behov
av service. Kinnarps Textilindustri har
tagit sina nybyggda och rymliga lokaier i besittning och arbetet där iiksom
vid de båda återstående företagen Kinnarps Möbelindustri och llerrljunga
Gurnmiyerkstad pågår för fullt. Fyra
nya trostadsbyggen ha tillkommit och ett
om den mekaniåka branschen.
Byggnadsverksamheten har omfattat av dessa inrymmer lokaler för manufakoch mjölkkällare. Ett flertal
tvä bostadsbyggen, av vilka det ena är turaffär
'Lomter ha sålts oeh komma att bebygfärdigt och det andra beräknas vara gas under nästa år.
klart för inflyttning under första hälfAv denna kortfattade översikt torde
ten av näsia år.
framgå, att de båda samhällena befinna
Flera industri- och bostatls- sig i kraftig uiveckling på det industriella området.
byggen i Kinnarp.
Reparations-

äret har medfört både framgångar och
motgångar, vilket ju brukar vara fallet
när det gäller fotboll. tr'ör att gå i krG
nologisk ordning fär man börja med
vårmatcherna där noan i seriens fem

matcher hemfördo sju poäng o" förbättrade den dåliga ställningen efter höstew

matcirer betydligt. Vid onaläggningen
av serierna ,för spelåret 7946*4T vat
Slutarp bland de lag, som fingp ftytta
ett trappsteg nedåt, alltså till Falköpingsserien. Under sommaruppehållet
spelades två matcher mot Floby IF on
den av Harry Thiel, Floby, och Carl
Ed6n, Slutarp, uppsatta s. k. E.-T.-pokalen. Först rnatchen gick i Slutarp, &är
det blev vinst för Floby, och vid returmatchen i Floby lyckades Slutarp spela

oavgjort. Inledningen i

höstomgången

av Falköpingsserien rnedförde fem raka
segrar innan man mot Blidsberg tappade
en poäng i sjätte rnatchen. Söndagen
efter hade man att möta sina argaste
konkurrenter om serieiedningen, Tonltens B-iag, på bortaplan. f denna första seriefinal vann Tomten och kunde
säkra sin serieledning. Även returmat.
chen i Slutarp medförde vinst för Tom.
tarna, varigenom Slutarp praktiskt taget avsågades från stridön om seriesegern. Teoretisk chans till serieseger
finns dock och denna kommer säkerligen
att tagas till vara under vårmatcherna.
En av lagets bästå matcher under året
gjordes i Axvall, då man i en KM-match
förlorade med 4-2 ef.ter förlängning.
Ett g1ädjande tecken är att antalet
åskådare på ,hemmarnatcherna ökat i
förhållande till fjolåret. Under året
har även bandy upptagits på föreningens program. Ett flertal mateher spelades under vinterns lopp, varvid bl- a.
!-loby besegrades. Till kommantle säscnrl deltar man för första gången i serie och clet är i den under Våstergötiands Bandyförbuncl lydande Falköpingsserien. Man har gott hopp orn att
kunna ordna en plan på någon av de
ö"uersvämmade mossqrna i samhäliets
närhet. Vid köldknäppc;r ! föria månaclen var man förrcstcn iii.c och tränade
ett par gånggr. Nu väntar rnan endast
på att den verkliga kylan skall sätta in
och i likhet rned andra utövare av sporten att serierna skola kunna genomföras
programeniigt.

SI.UTARP

-

H(ON STHONUN G
har åter inkommit.
!7974

SANDENS.
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Air

[i$ru
ds|lfifl$$$rl$
,:

$ffiLE{LNPPS.

{råg-&n

Bfeek- och FIåtslageri
utför alla inom

branschen
förekommande arbeten.

Kyrkostämma

ttthz-1,
hölls i tisdags.

Tiltr..revi-

sorer för under stämrnan L$iirand€ räkensliaper valcles hrr Ivar Gustafsson, Slutarp'
och Ivar Johansson, AlarP.
Vid samma dag hållen pastoratsstäin- valdes till revisorer hrr Ivar Gustafsma
sbn, Slutarp, och G. Oskarsson, Brandstorp'
Titl pastoratsombud att närvarä vid under

löses lättast g€nom
ett besök hos oss. .-

TEL. 37.

KINND\rED.

lg47- ev. förekommande förrättningar vid
ecklesiastika boställen och prästgård valdes hr Ivar Gustafsson med kyrkovärden
Oskar Gustafsson, tr'röjeredsled, som ers.

Sand6ns.

Beslöts att kalla en arkitekt från hushållningssäIlskapets byrå för lantmannabyggnader

att undersöka betingelserna för

en ny tadugårds täge på Pråstbolet.

SÖNDAG

ffiar?s

K1.5,45 o. 8

Barnförbj.

INGA LANDGRE

i FöRENII{GSI,OKALEII, SI,UTABP,
lördagen den 28 dec, kl. 20.
MUSIK: INGBRITTS KAPELL.

STIG OLIN

MARIANNE LÖT'GREN

$6ffiå$

12113

Kommitterade.

peditören den 19, å Siutarps kaf6 den 20

dec. För att räkenskaperna skola kunna
slutföras i r'ätt tid vid årsskiftet uppmanas medlemmarna

att betala avgifterna

på därför avsedd dag.
Styrelsen.

11978

.

Sn svensk film i bästa, klass.

SÖNDAG

Med tack för det gängna ånet
önskän iag mina ärade kunden

etl gott rytft dn

KL5,45 o. 8

zvlp'vl$' vartofta
SK och stutarps rF

Barntillåten.

möttes i s(indags i en bandymatc\, sorn siutade med en seger för Vartoftalaget med

3-2. I

tlickorfia i $rltålamd
En film som publiken länge väntat
på.

Bornantisk, rolig, trivsann
många glada skratt.

-

och med

SÖNDAG
KI.5,45 o. 8
Barnförbi.
INGRID BERGMAN
CHARLES BOYER

I[8!{.
till

A.-8, Kfrinarps
Ett hjiirtligt t4pk
Textilintlustri för julgåvan vi fått mottaga,

Gasffus

PerSonalen.

12417

Säkerligen den mest spännande och
starkaste filrn som visats.

Annanflag

ilul kI. 5',45-8.

hos

.FLY GF,TATAJEN
T FL$TTAN
"Det finns tillräckligt med roliga situationer och gags för att håIIa

nödgades stäl1a upp med re-

"Sporbktubben
st.a,
och gästerna hade ingen
"tonatattlaginregistrera
s'vårighet
en seger med

8-1. Man lade mest märke till snabbheten och dct goda samspelet i dct gästande l':.rädetslaget, som f. ö. hade en god målvakt.

lrela

Flera postturer Falköping-Lanileryd?
Kinneveds kommunalfullmäktige anhål-

ler hos poststyrelsen att ytterligare
posttirr

i

en

vardera riktningen.skall inrät-Falköping-Landeryd.

tas på linjen

\142.10.

arhL Avloppsplan bör upprättas
'q0' för Kinneved.
I sin inspektionsberättelse framhåller
förste provinsialläkaren beträffande

Kinneveds socken, att inom de bäda invarandra gränsande stationssamhäl-

lena Slutarp och Kinnarp numera råder reglerad byggnadsverksamhet. Av'
loppsplan torde därför böra uppgör'as
snarast möjligt. F. n. ledes spillvattnet
medelst spparata ledningar titl närmaste dike eller till s. k. stenbrunn (abso:'ptionsbrunn).

Vattenklosetter hade installerats

utan att

I el. motor,
och 1 mlndre manbYgg'
för
avflYttning till saltt.
nad
.l8.
Elnar La'ssonr f,lnnarP. Tel.

r*:+ segrande laget märktes mest

kedjespelar'n 1{+ts 1i?,.-rlsson, S. Kiingberg
och L. Käck ,.$derna Einarsson voro bäst
i föisvaret. ,lutarp hade sina bästa i kedjan saml i ,nålvakten.
Annandag jul mötte Sportklubben
Trädets
i3- i en vänskaplig uppgörelse.

till

GNORG FORMBY
i skrattsucc6n

Ung ko,
r.-fri, i snar kalvställning till salu
Bertil Kjellantler. Tel. Kinnarp 41.

|(rnneusds Erk, Sjukkassa
håller uppbördsmöte i Kinnarp hos ex-

hälsovårdsnämndens tillstånd

härtill blivit i vederbörlig ordning

med-

delat.

5 hkr.

Friluftsbad hade anordnats vid Väst-

Kalvkor",
r.-fria,

önskas

teI. 24 Kinnarp.

köpa. Nils

ra Kinnarp: från en utvallningskanal
Iedes vattnet till 'en stensatta bassäng,

Johansson,
12398

20xt2 m. och 1,80 m. vid

högsta djuP.

Anläggningen borde kompletteras med
toaletter och avklädningshytter.

