
Anbud.
Härmed infordras skriftliga förseg-

Iade anbud å kanalgrävning Holmestorp

-Lagerstorps 
dikningsföretag i Åsarp

och Kinneveds socknar. tr'öretaget om-
fattar c:a 5,000 m. enl. av Statens lant-
bruksingenjör upprättat förslag,

Arbetsbeskrivning och vidare upplys-
ningar lämnas av

GÖRAN KARLSTEDT,
Hassla, Kinnarp. Tet. 31.

Anbuden skola vara inlämnade senast
den 7'/7 1947.

l(analrensning,
Ä entreprenad utlämnas härmed. rens,

ningen av c:a 2,000 ntr avloppsdike
tillhörande Slutarp ödegården med flera
hemmans torrläggningsföretag.

Anbuden skola vara undertecknad.
tillhanda senast den 1 juli 1947. Fri
prövningsrätt förbehålles.

Mossag., Slutarp den 6/6 79d.7.

Storsornmqr:fest
anordnas av
Slutarps IF å TÄNGAVALLEN lörtlagen den 14 kl. 20 och sönilagen
den 15 juni kl. 19.

DANSMUSIK AV LYSJööS KAPELL, Borås'
Sedvanliga anordningar.

i:4:!:=!::

Ia&a*t oa+:W) wlO'vq..
t änsstyrelsen har nu upprättat preli- 

J

inärt förslag till ny indelning av Ska. I

hnnqs Iän i haroarlioa lznmmrrnar nch I

Gcisfa Arvicisson

till FAf K. tutu'at

5445

Serveringar.

s. L r'.

5260

Osear Kjeltrantler.
Tel. 41 Kinnarp.

ninärt förslag till ny indelning av Ska-
aborgs län i borgerliga kommuner, och

i rtligt detta skulle antalet kommuner bli
bt mot nu 258. Den mycket kritiserade
sto!"kommunen 27 har uppdelats i tre,
nämligen i Frökinds, Leaby och Ylle-
stads. I övrigt ha för våra trakter icke
når ;ra störue förändringar skett av det
+ :r.stå rrtka,stet.

Frökind. Leaby. Yllestatl.
Utredningsm,annens förslag att till en

komrnun sammanslå alla kommuner i
Vartofta distrikt har vid länsstyrelsens
sammanträde med kommunombuden
mött kraftig gensaga' lVran har allmänt
uttalat, att don föreslagna kommunen
bleve såväl till areal som folkmängd för
stor oeh till formen otyrnplig salnt att
det ej finnes den naturligå samhörighet
dessa kornmuner emellan, som år den
bästa förutsättningen för att nybilda en

kommun. Man har därför förordat, att
utkastets kommun nr 27 uPPdelas På
tre kommuner. . Från ombuden i !'rö-
kinds härads kommuner har därvid yr-
kats på, att dessa kommuner jämte
eventuellt Luttra borde bilda en korn"
mun, och denna tanke har vunnit viss
anklang från sistnämnda kommuns sida.

Länsstyrelsen vill sålunda förordä,.att
av utkastets kommun nr' 27 bildas ,tre
kommuner, nämligen

1) Frökinds kommun omfättan-
de i'rökinds härad (Börstig, Brismene,
Kinneved och Vårkumla) sarnt Luttra
men ceiitralort i Kinnarp el1er Stutarp.
Irolkmängden i denna kommun tir 2,229
invånare med 21,767 skattekronor.

ILI('^r.'r kula gjorde Gösta arvidsson
en synnerligen lovande debut. IIan ver-
kade verkligt sugen och kastade med av-
gjort mer snärt än både Harry och Roma-
re. Han var heller aldrig hotad av sina
båda berömda konkurrenter, av vilka Har-
ry såg ut att ej trivas med väglaget och
Roraare ej vågade satsa för fullt på grund
av en skada. Vilket naturligtvis ej på nå-
got sätt minskar värdet i Göstas presta-
tion.

H. Arvidsson,
Iörs, 14,07.

Arvidsson, I'AIK, 14,3.9; 2)
FAIK, 14,16; 3) A. Romare,

I och med tävlingarna i går kväll fick
F alköpings AXK ett mycket värdefullt till-
skott till sitt allt starkare fri idrottsgarde,
nämligen Harry Arvidssons "liilebror" Gös-
ta, tidigare Kinnarps IF.

I fjol gjorde
Gösta som be-
kant sin värn-
plikt o...då blev
det inte något
helt med idrot-
ten. Han kom

tredje plats i
distriktets kulj
statistik när-
mast efter de
två stora: Tha-
ge och Harry.
1945 blev Gösta svensk juniormästare i
både kula och diskus med resultaten 14,23
resp. 41,53.

Det bör kanske även påpekas, att över-
gången skett utan några påtryckningar eI-
ler värvningsknep.

FAIK är att grattlera till förstärkningen
sarntidigt som Kinnarps IF naturligtvis gör
en kännbar förlust.

All ftitsälining all torttströbalar
vid A.-8. Karbo Torvströfabrik i Kin-
narp upphör t. v. När hämtning av
torvströbalar kan ske meddelas genom
annons i tidningen. 5L84

tc'"q.

Vägbusstraf iken Falköpi'ng-Ulriceha'mn
återuPPtages.

X'r. o. m. månilag återuppt'ages väg-

busstrafiken å sträckan Falköping-
Äsarp-Blidsberg-UlricqP*l med SJ :s

biltrafik. Tl|'q''

Byggnadstillstånd )/O-qt'
har av arbetsmarknadskommissionen

beviijats Hjalmar Petersson, Siutarp, för
ett bLstadshus i Kinnanp och A' G' Lind-
gren, Dim,boby, för ett på S. Bispgården'
Dimbo,

rilNN EzEDS-KzRPEN. )l o -qt'
I tikhet med förra året har en korpora-

tionsserie i fotboll slartats i l{inneveds soc-

t<en. Samma lag som i fjol deltaga' lä*.-
ligen: "Diverse". Möbelsnickare oclr lorcr-
iri"r.ut., av vilka de två senaste inledde
iåÅi" å*ga"gen i torsdags trlzitl' då Jord-
brukarlaget vann med 4- a' I det seg^adu-J

rä"åf ""fil 
hemförtle vinsten främst tack

vääsin eiter<tivare kedja' mär'ktes rnest ch
.{nrlelsson, vh' Silva,nder sam-t inrarna rn-
gerhage och Anderss'on, av vilk-a.-den scnarc
ätoO fär alla fyra målen. I Möbelsnickar-

""r r"g uträttäde hb. Friberg' vh. fnd.gr;-
.ä o"i i någon mån ch' Rehn det bästa

"rfretet. 
lfa.tiXyttar voro: cf' Axelsson 1

ocir ch. Rehn 2.

Första omgångens rnatcher spelas enligt
nedanstående:

10 juni Div.-Möbelsnickare, 17 juni Jord-
brukare-Div.

Gösta Ärvidsson: "Muckade"
från värnplikten i våras och har ej tränat
så mycket ännu. Biev därför överraskad
att det gick så fint i kväll.

F{arry Arvidsson: Ringen var
visserligen lös, men största felet var att
jag ej hade någon gnista. ,Det "slog" ej
aIIs för mig. Men det kommer väl, hoppas
jag.... - f4ator,vslrYitret)

FriidrottEseriernat tzlb41.

FAIKiklassl-
Kinnarp, Wilske i 2.

Enligt vad F'T erfarit är nu serieindelnin-
gen för Västgötaserierna i fri idrott klar.

De västgötalag, som deltaga i div. 2 äro:
Elfsborg, Hagen, trF I{ Borås, Lidköpings IS
och Skackan.

Västgötaserien, klass 1: Alingsås IF., Dal-
sjöfors GIF, Falköpings AIK, Kinna Itr,
Mariestads AIF, Rydboholms SK, Trollhät-
tans SK, Vänersborgs AIK och Skara Itr.

Kiass 2: Bredared, Omega, Wilske,
KI'UM Alingsås, Kinnarps I!., Älvsborgs
reg., Herrljunga SK, Helios, Tidaholms GIF.

Klass 3: Bollebygd, Håvens IF, Tidaholm,
IFK Hjo, Kinnaströms SK, Kinne Kieva SK.
Rävlanda, Svenljunga IK och Sollebrunns
AIK.

Klass 4: Fristads GIF, Hökensås IF, Ti-
daholm, Ktr'UM Borås, Källunga GIF, N.
Fågelås IF, N. Vånga BK, Torpåkra IF,
Dövstumsskolornas IF Viljan, Vänersborg,
Kåileby JUF :s GIF" samt Sandhems ltr'.

Sammanlagt äro 42 lag anmälda-till se-
rierna.



$0tuM&m$[$T[ffi
å Tångava!les'!, SlutarP
i kväll och i morgCIn'

VEDSFIS
metl Luckol i svart emalj,
platta, siiljes omg.

Julius l{arlsson, KinnarP.

J

f

med kok-KE

Lel<ledare. Musik. Servering.

AlIa r'ållliomttal

Kinneued,s SI':Ytte{ör erin g.

KTNNE.EDS-K,RPEN. $la-qz'
Diverselaget besegrade i tisdags kvålll

Jordbrukarria, som saknade två av sina bäs-
ta spelare, med 3--1' Segern var råttvis'
Jord'brukarlaget tog ledningen med 1-0 på
straff inlagd-av hi. Andersson. Diversela-
eets starkå försvår awärjde i fortsättnin-
äen alla målförsök och kedjan lyckades i
lina ansträngningar att "näta". Hy' Tors-
tensson utjäånade till 1-1, varefter vy'J9-
hansson och ct. Vilgottsson stodo för de

båda andra målen.
Försvararna i Div.-laget voro jämna,

clock med ett plus för ch. Juliusson, medan
kedjan var mindre lyckad. I Jordbrukar-
lasöt märktes mest vb. Fälth, cb. KjeIIan-
de?, vh. Silvander och cf. Andersson'

K. E. Hellström, Faköping, dömde bra'

Kinneveds m. fl. socknars hingstföre-
nings hingstar tjänstgör innevarande
säsong å Siggagårilen, Slgtarp, tel. 115
Kinnarp.

Jupard
st.-nr 9032, br. stj., prem. B, l:sta pris
och hederspris å Rikslantbruksmötet i
Stockholm 1946, avg. 150 kr.;

Holteur
(8794) fx. bls., prem. B, avg. 50 kr.,

Gallston rabatt.

Tider: 6,30 18,30. Andra tider
beställning.

I

KAFTOI\I
I

anordnas å TÅ'NGAYÄI,IIJN, i

SLUTÄRP onsdagen den 181

juni kl. 20. 
I

at
L4
tl
It,

t)

och
efter

Diverselaget
Jordkrrukare
Möbelsnickare

Nåsta match
belsnickarre.

11003-1 2

27 015-6 2

10 013-4 0

den 17 juni: Diverse-Mö-

1|cffitsliiidsmmlta
i loserug'irttg^ till -qa,ltr. Stru'ieri<

320. Tel. Iiinnl'r'p 1'31| .eft'et'

i Två st. effi0ltum
uthyres.
455ö l.ars Gustafsson, SlutarP'

t4 I "ll

sli,rtarps IF.

BK AR A- ÄLVSBOIEGS P O KALB E RI E.
Ovanstående serie är nu färdigspelad och

de sista matcherna lämnade följande resul-

Vartofta-Grolanda 3--0, Trädet B-
Biidsberg B 3-2, Slutarp B--Börstig 5 -2.

Slutst.ä11ning:
Vartofta
Grolanda
Trädet B
l}lidsberg B
-Trrta.rp B
Börstig

I

I

I
I
I
I
I
Ilr

,rt tv
kl. 1.

FOTBOLL

I nvst.r'cLrringstillstånd i Kinneved'
I Länsstyrelsen har meddelat tillstånd
I for nr Torsten Andersson, Backgården,

I Shrtu"p, att utan hinder av rådande av-

I styckningsiörbud från fastigheten Slut-

larp 7L i Kinneveds socken avstycka fyra
lotnraaen vartdera om cirka 900 kvm'
f- - tu/h-q.

å Tångavallen, $lutarP
freclagen den 20 kt. 19,15'

FLOBY I. F.-SE,UTARPS T. F.

lfmrtmfta [temuälrn$olnråile,
R.ikshemvärnstävlingen äger rum i

Kinnarp sönd. den 22 juni kl. 12.00. Pris-
skjutning om arm6ns medaljer och skyt-
ternärlren ordnas i Torbjörntorp sönd.
den 29 jr;ni kI. 10.00.

Under närrnaste tiden kommer besikt.
ning arr all utlämnad vapenutrustning
zLtt företagas åv pel'sonal från Skövde fo.
Då hvmannen enligt gällande bestämme]-
ser är ansvarig för till honoåh utlärhnad
iiraterial betonas nödvändigheten av en
noggrann och effektiv material- oeh va:
penvård. Ev. pipombyten och reparatio-
ner föranledda av konstaterad vanvård
får av hvmannen själv bekostas.

H evnu iirn somr åd,e sb e f iilhal) &r en.

00h

10 8 1 7 42'-8
107034026
10 51478---25
10 +2+32-26
10 3 0 7 24-32
10 1094&-52

ffimtsmrtlgrim$
finnes rrtt övertttga fr:ån den 1 okt.
i fr;rrnåtgircnde inclustrisamhiille. Ett
Zr-t-tai fastil aboi'tnotrter.

I}'ol-sl-ar till (1 okt16, Tack 70,
Slutnrp. T1L 99 Liinna,rP.

&Kw,wwy ,4.wstäd,,ss@ffi, d$wes' g6 88Do ^!t,

w&,{Å Kwese yse,@w# wr"sd#er$ öeeg'wn'.

FItrffiffiå, 11
å Trflugavalleno SlutarP.

torsd. den 26 kl. 19.30.

- Vid tävlingarna här i kväll i sarn-
band med en klubbmatch TU-38--Söder-
tätrje gjorde FalköpingstrupFen sitt för-
sta framträdande på finsk mark. Trots
den påfrestande resan gjorde pojharna
bra ifrån sig. tr{arry Arvidsson impo- 

l

nerede storli-gen och blev andr:e sve;rsh 
l

i år ör'er 15 i:ietcr: 15,03. uartr-s serie i

I var ö'rertra'mp, 14,92, 75,A3, -1"4,27, 74,67,1

114,75, alltså särnsLa stöten bättre än vi'l
lårsdebi.rten på Odenspia,n. Han hyliadr:s 1

iockså iivligt av de 4,000 åskådarna. ''

1 $anxcxn,s*Earä$6roåsFqxpm av
I rrn

I FFre E€er"fisE" f$4?-E$4S
| 
är nu kiar och ha.r bl. a. föIjande utseende

i
I FIILKöPIM.q$IiRrEN:
I Tomtens iF B, Slutarps IF, liiirrilsjö TI,

| -_rirup;r1,", r\IIi ll. I{äiLiirtorps IF, j rll;at .

IIK, Yaitofta Sl(, V.ritorps IF, EliCsbr:,gs Ii
I --- <t/b-q;.
I

SHu"ntar$3
Fr. o. m. fredagen den 27 juni

öppnas vårt kondito?i.

Vördsamt

$ystrnrna $|ilssons l(onditori
Tel. Kinnarp t26 a.

Byggnarlstillstånit ze lt'17'
har lämnats Göran L. Gustafsson. Slut-
&rp, för ett bostadshus på ödegården
11s i Kinneved.

Km€n

Tlädels l, F, -$lutarus l, t,



Slutarps Scmhöl Isförening
anordnar sin sedvanliga

hembygdsfest,
midsommardagarna å Idrottsplatsen med början midsommarafton k]. 19

och midsommardagen kl. 15.

MUSIK av Pentaverkens musikkår, Skövde (1? rnan).

FöREDRAG av Major Karl af Geijersstam, Skövde, samt tr'rämlings-

legionär Jack Ulvensten, Uddevalla.

UPPTFÄDA'NDE av Falbygdens Hembygdsgilles X'olkdanslag, Falkö-
ping, och Ulla-Britt Lönnkvist och Gösta Dahl, Borås.

DANS kring misommarstång' - Högtalaranläggning.

Tombola, Skjutbana, Chokladhjul, Serveringar m. m.

PROGRAM:
MIDSOMMARAFTON:

Kl. 19.00 Musik. .

Kl. 20.00 F'örödrag" av Major Karl af
Geijersståin, Skövde. (Några
ord om Yästgötaminnen).

Kl. ?1.00 Musik oetufolklekar.
Ki. 22.00 Sång octr.musik samt därefter

folklekar.

MrDsonfliAnoecrx:
Kl. 1"5.00 Pentaveriiens musikkår mar-

scherar från Samhället till
festplatsen.

I{t. 15..15 lfrälsningsanförande.
Wl. 16.00 Folkdanslaget uppträder'
Kl. 16.30 Konsert av musikkåren.

Entr6: Hidsommarafton 1:- kr. Midsommardagen 1:25 kr.

Vilkirnna till sommarens största hembygtlsfest.

|(.inneueds erk, siukkassa
håller uppbördsmöte i Kinnarp hos

Svedberg torsd. den 26 juni kl. 18 samt
i Slutarp på kaf6et fred. den 27 juni
kl. 18.
CJIJO Styrelsen.

Kl. 20.30
Kl. 21.00
Kl. 21.30

Kl. 1?.00 X'öredrag av F rämlingslegio-
nären Jack ljlvensten över
ämnet "Genom fYra världsde-
lar under brinnande krig".
Därefter konserterar musik-
kåre:r.

Kt. 19.00 Visor och kupletter av Ulla-
Britt Lönnkvist och Gösta
Dahl, Borås.

Kl. 19.30 Folklekar kring midsommar-
stången under vana lekledare
och spelmän.
Uppträdande av Boråsarna.
tr'olklehar.
tr'olkdanslaget. ffårefter till
festens slut folklekar och som
avslutning en mycket vacker
fackeldans.

KO}IMITTERADE.

z615-vrt-

$lutarps Samhällsförening
höll sin sedvanliga hembygdsfest mid-
sommarafton och midsommardagen. På
midsommarafton-en var det 600 clch mid-
sommardagen cirka 1,200 deltagare' som
rned stort intresse togo del av det gedig-
na programmet. Midsommarafton hölls
föredrag av major Karl af Geijerstam'
Shövde, sorn både sakiigt och intressant
taiade "Några ord om våra västgöta-
minnen".

Dansen tråddes så till tonerna av 2
dragspei och violoncell. Herr Eidor An'
'Jersson, Halsarp, Kinnarp, var lekiedare
ocli utförtie dessutom tillsarnmails ri:ed
systern I'åaj-Britt några duetter till pu-
bliirens hörl:ara belåtenhet.

På midsommardagen marseherade
Pentaverkens musikkår under musik
från samhället till festplatsen, där de se-

dan gåvo en iivligt uppskattad konsert'
Jack Ulvensten, Udevalla, som under en

F öredrag hötls av främlingslegionär
timmes tid medryckande och fängslande
beråttade om upplevelser oeh åventyr i
fyra världsdelar under brinnande krig.
li-örst var han med i in]:ördeskriget i
Sparrien och blev sorn fånge förd till Af-
rika, där han ingick i främlingsiegionen
och fick vara med i ftera slag både i
Frankrike och Syrien. I Syrien blev han

-oaracl och fick tiiilx'inga sju månader p;
sjukhus. Under hemtransporten omborcl
på en Röda Korsbåt torpeclerades denna
åv engelrnännen och endast mägra fä av
de ombordvarande blevo räddade. Han
berättade hur: hänrllckt han biev när han
till sist åter fiek beträda Sveriges jord
efter att '.na varit borta i 1-2 år.

F olkskollärare Valter Dahi-6n från Hö-
kcrum avtackacle taiaren och utbringade
ett le-,'e för Sverige.

Sedan lilev det visor och kupletter,
sjr-rngna av Ulla-Britt Lönnkvist' och

Gösta Dahl, Borås' Falbygdens Hem-
bygdsgiiles folkdansiag utförde ett trev-
ligt folkciansprogram och så föl.jde follt-
lekar för festdeltagarna rned vana lekle-
dare och under stor tilislutniirg. Kvåilen
avsluiades av foiirdanslaget, sorn utförde
en mi'el<et .vacker Faci<eldans med l-'rin-
nande facklor.

5321

Wesöfle

Kulfurella fsEk$esterl
på I'L0BYPÄRK$lN
Iördag och sönclag.

Eql,Itlelea,r och d,a,'ns.

Söndag' kl. 5 em. fotbollsmateh om
E.-'l'.-polialen.

$lutarps lf-Hobf lF.
FII-.

Krr.tr{E\:ltDg-t{o6p.D-^/. \tlo'.D'
Du.t er s e -,I[ ö b elstr"i,clt,g,r e 2 - 0.

Sista matchen i föi:sta omgången, vilker
spolad.is :ilcl!rif r rrhr'. leg shrtade nreci se3e
iöt" Djverse-:eqel. l'Iöl;elsnickarna had'
rlock eft. speLfördelningen varit förtjänta ar
nägot i-nål. Diverselagcts försvar var sta
bilt. Ker.l ra.n clärerr,ot "skuffede" och de,
.rar egentiigen vara ef. Vilgottson sorn stäil.'la f.,rl ni'ra f:ri sh.tar'. Snicliarna harlt
sina, häsl.c, :nän i ch. Rchn, vi-r. Carlön sami
innertrion i kedian Glad A-xeisson- Gelt.
ai'r'. t-ll.:1.;ö';:r.c v,,iO .il-9, r{.tsol: Crir hi. lr.
','icls;son gitrdo anclra målet. , T:|ra dorarc
r;ar Torsten Gustarlsson, F a.ihöping.

Filutarps SamhäIlsförenings trailitio'
nella hembygtlsfest Xlle-ttt'

.uncler midsommarhelgen bjuder även i
år på ett gediget program. På midsom-
maraftonen håller major Karl af Geijer-
stam, Skövde, föredrag öl'er ämnet
"Några ord'om Västgöta minnenl'. Pro-
grammet i övrigt denna kväll ttpptar rnu-
sik sarnt folklekar kring midsommar-
stångert.

Pentaverkens musikkår svarår för den
musikaliska underhållningen på mi<l-

somma,rdagen och vidare framträder då
Falbygdens Hembygdsgilles folkdanslag
från Falköping som förstärkts med någ-
ra medlemmar ur Skara Folkdansgille.
För midsommardagens föredrag svarar
främlingslegionären Jack Ulvensten med
ämnet "Genom fyra världsdelar under
brinnande krig". Ulla-Britt Lönnkvist
och Gösta Dahl från Borås kommer att
underhålla med visor och kupletter vid
ett par upPträdanden.

$tunga
på friköpt tomt, ej fullt fåirdig', till
salu. Ett p:llti r.ccl ingilr i rrffilren.
Str-rgan [i,r lrr--:111*"t, i niiilretcu av
Kiunarp 'lel. Iiinnarp 111.Diverselai:;et

Jordbrukare
Möbelsnickare

22005,-14
2701562
20423--60

<(/ I
ql

L



E.-T"-p"ka!*tt" zrt5-uV.

son och hY. Vil

SIutarP-FlobU 1-7-
De gamla antagonistelna från en mängd

såväI serie- som vänskapsmatcher, I''lob,r
och Slutarp möttes i söndags för tredjt
gången oi'n den s. k. E.-T.-Pokalen. Mat
öhen ,.+tutade oavgjord. Slutarp hade kraf
tigt övertag i spei och noterade inte rninclrr
än fvra skott i trävirket. Slutarps snabbt
forv.,'ards beredde gästernas försvarare fler:
heta stund.er men det rriesta reddes upp :

:rista hancl av ricn utmårkte ch. Olander. l
21 min. kunde Slutarps cf. Ande::sson efter'
hörna näta frå.n nära hå11. Iienrmaiagetr
rnålvakt hade det lugnt och hade i 23 min
clet första skottel att klara' tr'lobys vy
kom akirig loss från hb. Kjettander och tlf
vi. Johansson var väl påpassad kom man
inte långl på den kanten. Irlobys måf-va,Xt
sor-n intä r,är kurant vici rnatchens början
läi:".nade i anclra halvlek planen och vb. Bör-
iosson intog hans plats och visade bra boll'
iånealtalaiger'. Gäster'na lago i för' fuili
för"atb ut:ii'rrna <.rch deras ansträngn;nga:
i<röntes mäd framgång i 34 min. då ett vac'
kei't inlägg av hy. nickades in i centrum ar
vv. och .r'i Johans"o.t i närl<amp med r-nål-

,räkt"t slog bollen i mål. liågon kiasskili
nad mellaillagen kuncle inte förmärkas i da.
eens ;:na.ti:h. Slutal'ps försvar var s'iafi<
äch sär'skilt k;ör fra-nhållas halvbacirsked'
!an. Cf. var den häste i Cen för övrlgt jäm'
äa for'rardskecljan. Gästernas ch. var bäs-
ta man i laget och dessutom kan nämnas
hb., cf. och hy. Bestämd och bra dcmare
i den ganslea svårciömd rnatchen var thor:s-
son, F alköPing.

Stätlningen orn E.-T.-PokaIen:
Fioby 3 1 2 0 6'-4 4

Slutärp 3021+--62

SlutarP-Träclet 2J).
Trädet blev i torsclags kväll på Tångavai'

len besegrat av Siutarp som återigen-visadr
nrov på Äin iråkacle sornl-narform. Gästernr
irac',e-reserver för några av sina båttre spe
lare. Gristernas målvakt, som var av gorr

klass ficl< kapit.ulera i 5:e min. då hy' Vil"
sottsson från näi:a håll gjorde första målet
Vid en hörna i 22 miri. Ietade sig boilen ut
till vi. Anciersson, som slog nå ett skott ge-
nom spelar'klungan och gav Slutarp lednin
e"n rtted 2-0, vilket även, som det visade
Jis, blen slr-rtresultatet.'i andra halvlek fick Trädet litet mer at1

siisa tiil orrr i böf ian men det brast i av-
slutningen. När ch. Johansson på grund '1-
skada iåmnade planen 10 min. fö1'e fuil tid
fick Trädet inrikta sig på försvar. Iilemt:ta'
i:-icet gin:C.e en bla nlirLch och i det stabila
föisva-r'et rnär'ktes vtterhalvolna Rchn ocl:
Andersson. I{edians bästa voro cf. Anders-
gon och hy. Viigottsson rnedan vy. Ingerhagc
hade s'.'åit att komrna ioss. Arvidsson tycks 

'

ha tappat formen. Trädets målvakt Mar'
tinssoilframstod som lagets bästa man ocll
i försvaret som verkade litet osäkert följdes
han av hb. Hansson och cb. Johansson. De
båda inrarna Gustavsson och Emanuelsson
gjorde bästa arbetet i kedjan.

uÅenn oRD otl vÅnn
vÄsreörnmr{r{EH.
över ämnet "Några ord om våra väst-

götaminnen" talade midsommarafton
major Ka'rl af Gei,jerstdm,, Skövde, å
Slutarps samhällsförenings hembygds-
fest i Slutarn.

Med en maning till åhörafna att'ståmma
sina sinnen till andakt inför fådrens midhe
och gårningar inledde major af Geiierstam
sitt föredrag. Med vördnad och taclisamhet
skoia vi minnas det våra förfäder en gång
uträttat. Vi skola tånka på åll den myck-
na jord våra förfäder odlat upp, på all den
svett och möda, som ligger bakorn ett ar-
bete, som endast d,en kan fullt uppskatta
och bedöma, som själv prövat lantbruka-
rens hårda och krävande arbete med moder
jorden.

Hur tala ej våra gamla kyrkor och klos-
ter, slotten och de på Falbygden tälrikt
förekommande gånggrifterna, hällhistorna,
domarringarna och runsteharnå sitt tysta
språk om Fädrens gärningar och kulturens
gradvisa framåtskridande inom vår bygd?

Särskilt på F albygden stå de gamla forn-
minnena tätt som vittnen från den tid. då
denna trakt var ett centrum för hela Väs-
tergötlands befolkning. Falbygden torde
vara den först bebodda och uppodlade bygd
i vårt land, dit människaa först sökte sig,
följande Göta älvs och Ätrans dalgångar
upp från Västerhavet.

Minnesmärkena över vår kristna tro äro
särskilt talrika i Skara stift, som har om-
kring 350 gudstempel, de flesta av respekt-
ingivande ålder. I'rån 10O0-talet hårstam-
ma Skörtorps och östra' Geiurns kyikor,
från 1100-talet Luttra, Kymbo, Göteveds,
Gökhems, Vilskekleva, Suntaks, Marka och
Kinneveds kvrkor, och från 1200-talet da-
tera sig Vårkumla och Kungslena kyrkor.
Våra gamla kyrkklockor; såsom i llössn:'"
och Marka äro minnen från metleitiden.
och Marka, äro mi{rnen från medeltiden.
mäntriskohand bevarade.

Bland de frårnsta oeh intressantaste forn-
rrrinnena torde de gamla runstenama vara
Inskripiionerna, oftast svår;tydda, åro fåor-
diga och kärva. De förtälJa oftast on kri-
giska bedrifter i "österled". av våra för;fä-
dcr. Runorna tala till onr på dct nordiska
tungomålet i dess äidsta llånda och bevara-
de form. Runstenarnå äro 'rvåra äldsta ori-
gina.lurklrnder", som vi äga på vårt tungo-
måi. På Dagsnäs egendom vid Hornborga-
sjön finnas flera runstbnar samlade. Nu-
rnera är det ej tillåtet att utan tillstånd rrrb-
ha ett fornnrinne fr'å.n dcss ulsprungliga
plats. Sm,ulttstenen, har en gång legat sonr
tröskel till den nu fivna kyrkan i Smula.
Den vaclrra runstenen vid Afuareil i Norra
Åsarps socken förtäljer om fredliga becirif-
ter, nämligcn brobygge.

Enbart inom Falköpings hanh och stör
finnas ett 30-tal stenkammargravar. I
Stadsparken ligger den kända gånggriften
"Kyrkerör" och den s. k. "Ballerstenen", en
offersten från l3ronsåldern med skålformiga
fördjupningar s. k. älvakvärnar. På Fai-
b;rgden finnas 360 forngravar från ticlen
3000'--2000 år f,. Kr., t. ex. dösen vid Slut-
a,rp. Gånggrifter finnas vid Glaskulla och
Slöta. l)omarringar förekornmå vid Daia
rn. fl. stäIlen. Den största sarnlingen av
fasta fornminnen är den på Ekornavallen i
Horrrborga socken.

TiU de lösa fornminnena höra stenyxorna.
De olika typerna bestämma åldern. -- Ta-
laren berättade vidare om Geru,tnsmanteln.
sorn gjort Västelgötland och Gerumstlergfet
världsbehant. - En korpral och hans son
hittade den 3000-åriga manteln vid torvupp-
tagrring. Gerumsinantelh är så dyrbar, att
endast en kopia visas för allmänheten på
Statens Historiska .mus6um. Även F alkö-
pings mus6uin har en kopia.

På Timtroholms gård invid Skövde har
man gjort det största bevarade guldfyndet i

LEfb
_Dr+.

Nordcn. Skatten väger 7,5 kg. Den inlös-
tes av Staten med 20,000: - kr.

t[+-qo.

I Västergötland finnas flera monumenr,
resta till minne av historiska tilldragelser,
säsowt Kungsl,ena,rnonu;mentet oc}ll-. monu-
mentet vid Gestrilren,. . Vid Äsle står ett
monument till minne av slaget vid tr"alkö-
ping där konung Albreckt mötte drottning
1\{argaretha. Vid Skottek är Sturemonu-
mentet rest på den plats, där Sten Sture d.
y. dödligt sårades under striden på Äsun-
dens is.

Av märkligare älclre byggnadsverk erin-
rade talaren bl. a. om Torpa slott vid Åsun-
den, och bland byggladsverk från senare
tid redogjordes för Kungslena f. d. överste-
boställe, Göta kanal, det i Sverige hittills
största byggnaeisföretaget, och Västrå
stambanan, som tillkom under befåi av
överste Nils Eriksson.

Sill slut redogjorde talaren för minnes-
tavlorna på de indblta f. cl. boställerha och
uttalade Äin önskan, att de ej blott måtte
hli till ett minne, utan att dc är'en rrråtte
medverka till att bibringa kommancle gcne-
rationer samma goda egenska.per, som eri
gång utmärkL Carl XII:s tappra karoliner.

Engelska sjukan, som här i Falkö-
pingstrakten giek under namnet ,'sker-
ven" var en ganska allmäat förekom-
mande barrisjukdom och för dess botan_
de rekomrnenderades flera medel. Den
beryktade Göta-Lena i. Ullene ordinera-
de i allmänhet att det sg'uka barnet för
att återfå häIsan skuile ,bära en liten
påse på bröstet, vari viilök, knofiepul-
ver samt dövelsträck voro insydda _ in_
gredienser som väl knappast återfinnas
i den nutida farmakop6n. En annan
klok gumma, Annå Stina i Lagerstorp,
Kinneve, hade följande medel att rekom-
mendera mot samrna sjukdom: Tag en
torva ur marken bakom ladugården, gör
ett hål i torvan, stort nog att det sju_
ka barnet kan dragas baklänges g"rråm
detsamma tre gånger. Sedan detta
skett var häisoförbåttring entigt Anna
Stinas påstående med säkerhet ;tt vän-
ta. ebl6-u11. QA U, erfikat)

JTJNIOR,MATCH I A.LLMÄN IDROTT.
_- S1-<_yl!o_rps .rr 69 p., Kinnarps IF 60 p. oclrfK Wilske 43 p. blev slutresultatet äv en
triangelniatch i allmän idrott mellan dessa
föreningars juniorer. De gick av stapeln i
söndags och arrangör var Kinnarp. E.-Hög-
berg, Skultorp, imponerade med goda 1g0-i
höjdrcch 618 i längd, liksom även t?-årige
Äke Torstensson, Kinnarp, med 51,80 i spiirt(jun.). Klang, Skultorp, och persson, Wil-
ske, vunno överlägset i resp. diskus och
kula.

Resultat:
100 m.: 1) Evert Svensson, S, 12.4; 2) Sv.

Vesterberg, S., 12.4; 3) M. Sanden, K., 12.b.
300 m.: 1) Evert Svensson, S., 89,8; 2)

Olle Törnel, K., 39,8; 3) Mats Sand6n. K^
41.0.

1500 m.: 1) A. Larsson, W., 4.84,5; 2) B.
Ärvidsson, K., 4,34,5;3) K. E, Larsson, W..
4.40,8.

Kula: 1) Ragnar Persson, W., L2,89; 2)
Erik Högberg, S., 1,1,74; 3) Mats Sand6n,
K.. 11.67.

Diskus: 1) A. Klang, S., 40,96; 2) Ragnar
Persson, W., 31,97; 3) O. Törnell, K. 80,99.

Spjut: 1) Å. Torstensson, K., 51,80; 2) M.
Sand6n, K., 48,50; 3) Lennart Svensson. S..
35,66; 4) Evert Svensson. S., 35,57.

Låingdhopp: 1) E. Högberg, S., 618; 2) O.
Törnell, K., 610; 3) Sv. Vesterberg, S., 608.

Höjdhopp: 1) E. Högberg, S., 180; 2) O.
Törnell, K., 160; 3) E. Kjellin, K., 155; 4)
Ragnar Persson, W., 155.



nösnlr o. STE$I$ALT på laser.

SANDrtNS.

HFUM rlos lliottarp
i fri idroll. S/r-u]'

KFUM Falköping slog Kinnarps IF vid
en klubbmatch i fri idrott på Odenplan i
torsdags. Poängsiffrorna blevo 58'5 mot
48,5.

Tävlingarna blevo i hög grad lidirnde av
de regntdnga och sega banorna, mea'trots
det uppnåddes en del goda resultat. Så t' ex.
i stavhopp, där inte mindre än tre man
eingo övci 3 m. Här kom l(innarP med
larnle "mästaren" Wilgotsson, vilkcn emel-
iertid nu fick se sig slagen av KFUM:s
unge, lovan.cle Anderberg, som v€nn på--3-?-0
.- utan att försöka på högre höjder. Wil-
gotsson hade 310. Anderberg var f. ö. täv-
ilngarnas bäste man nr.ed seger i samtliga
tre hopp: förutom i stavhopp segrade han i
höjdhopp, där tävlingen fick förläggas till
gräsvallen, på 165 och i längd på 603:__,-_-

I den avslutande stafetten var . 'KF'UM

S[,UT ARP

helt över1ägset.
Resultat:

Kinnarp. 6271.

SLUTARP.
KRUSBÄIi upphöPes.

6292 Sandrins, tel. KinnarP 113.

I
{

100 m.: 1) Stig Karlsson, Kl'Ui\i 11.9; 2)
o.;h 3) G. Leijon, KFUId och "Y. Ii'risk, K.'
1,7.9; 4) M. Sand6n, K. t2.3.

400 m.: 1) H. Wilhelmson, IIFUIVI, 54.3;
2) G. Leijon, KFUIU, 57.7; 3) G. Frisk' K.'
60.0; 4) G. Alv6n, K., 60.8.

1500 m.: 1) Eldor Andersson, K., 4,35'8;
2) B. Arvidsson, K., 4.36,2; ts) Stig Karls-
son, KFUM, 4.52,O; 4) G. Leijon 4.58'0.

Kula: 1) Y. Frisk, I{., 10,98; 2) L.-E. Lin-
narsson, KI'UM, 10,46; 3) G. Frisk, K.,
70,45; 4\ S. Tranmo, KI'UM' 10'40.

Diskus: 1) L.-8. Linnarsson, KFUM'
31,16; 2) Äke Andersson, K., 30,67; 3) G.
Irrisk, K., 29,72; 4) S. Tranmo, KFUM'
26,49.

Utom tävian: Anders Nilsson, Ilarleby
GcIF,37,25.

Spjut: 1) R. Sandin, KFUM, 43,40; 2) ry.
Sand6n, K., 40,73; 3) Å. Torstensson, K.,
49 a2' 4) Arne Svensson, KFUM, 37'?2.

Höjd: 1) G. Andersberg, KFUM' 765; 2)
Y. .t'rrsk, 1(., 160; 3) O. Thörnelt, K. 155; 4)
Lennårt Gustafsson, KFUM, 150.

Längrl: 1) G. Anderberg, KFtrM, 603: 2)
Y. Frlsk. K., 581; 3) .FI. {'Vilbelmsson,
KFUM, 5'18: +) O. Thörnell, K. 530.

Stav: 1) G. Anderberg, KFUM, 320; 2)
G. Wilgotsson, K., 310; 3) Y. Frisk, K., 300;
4) Lennart Gustafsson, KFUM, 230.

Stafett 4X100 m.: 1) I{FUM 48.7; 2)
Kinnarp 51.1.

TelefonIst"
Plats ledig vid Kinnarps telefonstation'

Svar Liil fru Karlsson, telefonsiationen,

2 å s ungston med skp.,
Bellona e. Monte-Betrio, Ivar .dndersson,

Gurnnestorp, Biirrstig; Julia e. Juvill, NiJs,
M1l6n, Stränggården, Vårkumla; örnette e.;
örne, Ilrik Danielsson, Lillegården, Luttra;,
Tyra e, ltrotteur, Torster-r Ande,rs,son, Back*
gården, Slutarp; Rexy e. Refl,ex, Gustav Os*
karss,on, Brandstorp, Slutarp; Venny e. AkiI-
les, Paul Larsson, S{.oregården, Brisrnene;
Lady e. Hotteur, Paul Johansson, Skrädda-
reg., Gr,olanda.

I SlutarP tuh-qt'
ä,gde premieringar rurn E går.

1 års ungston med skp.
J'ully e. Jupard, Valdern. Johanisso'n, Sig-

gagården, Sl,utarp; Julita e. Juvi1tr, Ragnar
Gustavssorr, Siggagården, Slutarp; Bl.anka e.
Blanko, Nils Kä116n, Stränggården, Vårkum-
la; Juna e. Jupard, Torsten Gustav'ss'on,

"Våi"rta.rp, 
Blisrnene; Saga e, Ulonie-Bello, Ei-

mer Johansson, Stommen, Biirstig; Reflexy
e, Reflex, KarI Kjelrlberg, Siggagården, Sluf;
arp; Rexi e. Re{lex, Erik Danielsson, Lille-
gården, Luttia; Jr.rlia e. Jupard; Torsten An.
d,ersson, Backgården, Slutarp.

3 års ungston med ftis.
Vegn trI e. Refi,ex, avelsdipl,, Salom,on Gus-

tavsson, Priistg., Kinnarp; Elba e, Elbe, Val-
ter Oskärsson, Frö1'eredstred, Slutarp; Reisy
e. ,Refilex, Sanfr. Nilsson, Kotarp, Slutarp;
Majk'en, VI e. Reflex, Salornon Gustavsson,
Priistgården, Kinnarp; Bonetta e. Borrit, Ber-
til Johansson, Skattegården, Varkumla; Sät-
tan e. Reflex, Tor:sten Andersson, Backgar-
den; Slutarp; Ba,nsy e. Blanko, Äke Gustavs-
son, Ledsgården, Slutarp; Jarirra e. Adel,
Elias Scherman, Vintorp,. Börstig; Dansy IV
e. Reflex, Allan Johansson, Alarp, I$nrnartrr;
Saga e. Ref'lex, Nils, Kä1I6n, Stränggårder4
Varlau'mla; Syljan e. Sylbin, Bertil Kjellander,
Mossagåid,en, Slq.rtarp; Ragni e. lWonte Bello,
Henning Larsson, Hallan, Bri'srnene; Essy a
Eran, brijd. Netirnan; Slättäng, Vartofta; Asta
e. Akilles, Josef Svan:tesson, GrensLund,
Slutarp.

4 års ston med föl och våirdebokstav.
Johanna e.'Sti,rn, B, Göran Ande,rsson, Hu-

tregården, Kinnarp; Mon6a e. Stim, B, Gus-
tav Oskarsson, Brandstorp, Slutarp; Ilell,a
e. Reflex, E, Paul Johansson, Skräddaregar-
den, Grol,anda; Stj,ärna e. Valdo, B, Elme,r
Johansson, Stom,rnen, Börstig; Mona I e.
Morlte-Bello, B, Artur rdndersson, Kringlarp,
Biirstig.

Äldre fölston med värdebokstav.
Lilly e. Lorell, B 20 kr., Ragnar Gustavs-

son, Siggagården, Slutarp; Toreta e. Tore,
B 20 kr., Jo,hannes Johansson, Liden, Slut-
arp; Re1ly e. Reflex, AB 40 kr., Valdem, Jo-
hånrsson, Siggagå'r,^den, Slutarp; Flexy e, Be-
flex, AB 40 kr., Valdern, Johansson, Sigga-
gården, Slutarp; F"spa e, Espoir, B 20 kr.,
Hjalmar .Iolunsson, Stor.egården, Börstig,
lllla e. Uro, B 20 kr., Ivar Anclersson, Gun-
nesto'rp, Börstig; Reja b: Ref1ex, B 20 kr.,
Ferd. Jotransson, Led;sgården, Slutarp; Lo-
retba e. Lor,ell, 8.20 kr., Ragnari Gustavsson,
Srggag., Slutarp;..:VJrma e. Blanko, AB 40
kr., Nils llä116ir,.-rStränggården, Vårkumla;
Flora e. Amonrux, gdk., Bror Anclersson,
Angrirnstorp, Brismene; Aga e. Tor.e, B 20
kr., Erik Sund6n,,-.Me1lorngården, Sl,utarp;
Rega e. Reflex, B'20 kr., Erik Sund6n, Mel-
lomgården, Slutarp; Göta e. Il,eflex, gdk,,
Sigvard Johansson, Munkagård,en, Luttra;
Flor:a e. Blanko. ,{B 40 kr.. Erik Danielsson.
Lilleg., Luttra; Ninette e. öupido, B 20 kr.;
Olof Sand6n, Bachgarden, Slutarp; Rosa e.
Reflex. B 20 kr.. To,rsten Andersson. Back-
gården, Luttrra; Blanka e. Blanko, B 20 kr.,
Fertitr Johansson, Skatteg., Vårkumla; Monda
e. M<rnte-Be11o, B 20 kr., Salorn. Gus,tavsson,
Prästg., Kinnarp; Marett e. Magnet, AB 40
kr., Thorsten Gustavsson, Vdstarp, Brisme-
ne; Cartnen e. Magnet, AB. Gustav Oshars-

son, Br,andstorlr, Slutarp; Salona e. Satyr, B
20 kr., Giiran Andersson, Hulegården, Iiinn-
arp; Doressa e. Verdart, gdk., Aind. .[ohans-
son, Skomakareg., Göteve; B1enda e. Dalila,
B 20 kr.. bröd. Johansson, Axtorp ödegå,r-
clen; Rellan e. Refl,ex, B 20 kr., Sanfrid
l.Ii.lsson, Kotarp. Slutarp; Gullet e. Lorell,
B 20 kr., briid. Johansson, Nohlgårdeq Slut-
arp; Rexi e. Reflex, B 20 kr., Äke Gustavs-
son, Ledsgården, Slutarp; Daisy e. Heroton,
B 20 kr., Äke Gustavsson, Ledsgård:en, Slut-
arp; Srra e. Reflex, AB 40 kr., I$ils Kä116n,
St,rängg., Varkumla; Marja e. Junof, B 20
kr., Rudolf Abrahamsson, Villiamshotrm,
Kinnarp; Sophine e. Farasol, B 20 kr., Kårl
Bening, Mellomg., Kälvene.

rn. fl,
SIut-
m. fl.
Slut-

Hingstar.
Hotteur .€. Heron, B, Kinneveds

sodlmars ltringstförening, Siggagården,
arp; $upard e. Jutarlr, B, Kinneveds
socknars Hingstför.ening, Siggagården,
'arp.

I Slutarp uppvisades 71 hästar.

LEKAFTON
å Idrottsplatsen, Slutarp, onsd. d. 16 juli
kl. 20. Stens Lekgäng. .

6379 S. I. F.

LEDIGA PLÄTSER

4 sfyeEren

Sörnmerskor
erhåila stadigvarande arbete. Även
ovana få anstälining. Något maskin-
vana få 1 kr. i tim. Bra ackordsför-
Ljänster. Rum finnes.

Slutarps syfahrik, A, W. Ahlqvist.

Kinneueil och' Vå,rkumla: höstvete 2,

höstråg 2,5, ,täxvete 3, korn 3, havre 3,

blandsäd 3, potatis 3, foderrotfrukter 3,

hö från odlad jord 2 och hö från natur-
lig äng 2.

Den kalla vintern har medfört att höst-
såclen delvis dött ut och måst omsås iled
vår'säd. Särskilt vetet är tunnt. Vidare
har den starka sommarvärmen gjort sitt
till att det synes bli mindre skörd än' vad
som tidigare väntats, såvitt nu inte de se-
naste dagarnas reg'n kan förbåtra skörden
något. Vårsäden är relativt bra, men
åven den har tidit av torkan. Utsikterna
till god sl<örd av potatis och rotfruktei ha
ökats genom de sista dagarnas regn. Skör-
den på vallarna år mindre än vad som ti-
digare beräknats. Bärgningen försvåras
genorn regnet, varför höskörden delvis tor-
de bli skadad därav. Betet synes repa sig
efter regnet. Höstsådden blir väl till area-
len densamma som förra året. TiIIgång
på ai'betsklaft föi'svårar- bärg'ningen åv
itoör'den. l4l+-trv'



Falbygdsmästerskapen :
tl/l-ra"

Wilske tog standaret
och Kinnarp pokalen.

!'albygdens idrottsungdom stormade fram på Odensplan i söndags, då
den årliga generalmönstringen, Falbygdsmästerskapen, gingo av stapeln för
fjortonrle gåagen. Som vanligt var det i flertalet grenar skarpa stiider med
ty åtföljande goda resultat och två nya mästerskapsrekord noterades: på 400
m. av populära "Kyparn" alias Bertil Gustafsson från Gudhem, som sänkte
sin gamla notering på distansen med tre tiondelar till 52.5 sarnt i stafett
1000 m., där Gudhems IF:s segrande lag klockades titl 2.10,3, sju tiondelar
under Wilshes gamla notering.

Emellertid måste man nog erkänna att
årdts mästerskapstävlingar som helhet ble-
vo något mattare ån de föregående årens
eller åtminstone föregående års' Vid en
jämförelse med i fjol finner man nämligen
att resultaten då voro bättre i hela sju gre-
nar, medan endast tre grenar voro bättre
i år. I en gren är noteringen nästan exakt
densamma, nämligen i spjut, där Anders
Nilsson i år vann med 49,76 - i fjol hade
Arne r"risk, som då vann, 49,77.

En förklaring till de i viss mån försäm-
rade resultaten är kanske att man i år
saknade en av de främste vid de föregå-
ende årens tävlingar, nämligen Gösta Ar-
vidsson, Kinnarp. Och kanske inte heller
banorna voro i bästa skick efter den senas-
te tidens myckna regnande. Annars var
ju vädret under tävlingarna nästa! id,ea-
iiskt, om man bortser ftän att vinden be-
svärade kastarna en hel del.

I fråga om mästerskapsstandaret och
-pokalen blev visan den vanliga: pokalen
täg Kinnarp överlägset hem och nästan
tikä överlägset gick standaret till Wilske-
pojkarna. *, "::fy:f:{

Tävlingarna inleddes
på midda6Jen, då spjut och höjd avgjordesl 11.8; 2) Y. Frisk, Kinnarp, 12.1; 3) S. Dahf-
iamt ttirsähen pa i'oo m. r sljut såg det I ström,lMilske,-L2?; ? l' *.".9ltktlg1 Ä^l:

Itinge ut som om fjolårsmäiiaren Arno bion, 12.2; 5) K. E. Fant, Wilske, 12.4;6)
friäk trån Kinnarp skulle upprepa sin se- R' Rahn, Albion, 12'5'
ger, men Anders Nilsson, Karleby, hade 5,000 m.: 1) Nils Gustavsson," Tiarp,
hela tiden glatt med jämna, snärtiga kast 16.50,6; 2) Eldor Andersson, Kinnarp,hela tiden glatt med jämna, snårtlg'a kast 16.50,6; 2) Eldor Andersson, Kinnarp,
och i sitt sista och f. ö. även tävlingens U.00,0; 3) Magnus Pettersson, Wilske,
sista kast gick han förbi den ledande Kinn- l, 1?.05,0; 4) Y. Ählberg, Albion, \8.28,4.
arpsbon. -vart höjdhoppstiteln skulle gåll aoo m.: 1) Bertil custavsson, cudhem,
råäde ingen_tvekan om, 1a1 ,o;ttan jy"ljl9: il sz.s tnvtt mästerskapsrekord); 2) O. Tör-
var med. Han tycktes dock inte {öis"q:l ilnelt, kinnarp,54.o;31 S. rreoriksson, At-
bara i bästa sh! och .!3.11?d" på 

.1q5 .:.Tj Il ;;;, ;å.il;i'r. njä"t'"*n, wuske, bl.z; 5)
Eftermiddagens finaltävlingar- in]eqdssll n. r,unAin, Gudhem-, b8.6;6) S. O. Anders-

med 100 rn. irär sprang vngve.T:':k i-1"-i ll ä;wi#ii":ää:å:"^' "- "'
Kinnarp överraskande bra och_ ledde elte.r ll -,,r-*^*-r-o, 1r r Filiilf'"id;ä';"^ö,;:";-"å"riåt"iä"eä"tl l'. rygt*lot"tns: 1) r' x'ransson, wlske'
Gustafson med eh s"'; fl;iJ-å"i' 'u""lt3'u*t-,?1.oJlii::""$"å.oiPt"*3;18'^t-l;,äi]ä ;ä:,":;;;:;ä;;;;;;; rir." .""o I a. rristr,_:<innarp,. 12,^rsi 4) Ragnar An-

rän. Thörnell, Kinnarp 
-?oi:a" i'."o* i det I $:r-s:ol f,n:I:Pv;, tl'n*' 

'ö]-^9-3"119::::'iiiä.#'ä;';"i,åi'äp'pi"pö-d b'ööä;'h;;; i 5.i1l""p, 77,27; 6) K' E; Li'dgren, w'ske,
han ingen chans att hänga. -eerti.t 99"- | ":'j^
fJi*""-tia-rrrå" fra' b2,bi vilket är lika | _ r5oo m.: tr) E. Fant, Wilske, 4.!5,6; 2)

ilåO "Vtf 
t"åsterskapsrekord. I Sigvard Johansson,. S^a5lebV, 4.18'0; 3) Nils

--räi.iritningen gicri rättvist till Ingvar l_$ygt-avsop.]arp-, 422,5;.4),Allan !?T:,91,
tr ransson, soå vai den för dagen träste. på- | Wilske, 4.25,1; 5), S. Albertsson, Karleby,
irfiu"Au blek va" Ällan Svensson - 

han i 4.30;2; 6) Artur Johansson, Albion' 4.31,0;

stått; hert utan geist 
- 

men tog igen ftg I ?) G. !'.risk, Kinnarp; 4'31,2'

Ladargård i Killmarp 'ohr.
av

höhlss,

lades i aska

gmista fråst

Stenstorp, Witske och Kinnarp. De första
sträckorira voro ungefär jämna. Gudhems,
slutman, Bertil Gustafsson, gick ut solrl 

1

ivåa, gjorcle en mycket grarln löpning och
kunde-iöra sitt lag segrande i mål på-den
nva mästerskapstiden 2'10.3. Kinnarp kom
tvåa på 2.11,5. Andra heatet, där Kinn-
arps lag 1I hemförde segern, blev inte av
samrna klass som första och här noterades
också betydligt sämre tider.

Som avslutning på tåvlingarna utdelades
pokalen resp. standaret till sina rättmätige
innehavare, vilka naturligtvis också blevo
vederbörligen "avhurrade".

Elle.
Resultat:
Höjdhopp: 1) Allan Svensson, Albion,

165; 2) Bengt Andersson, Karleby, 160; 3)
Anders Nilsson, Karleby, 160; 4) O. Tör-
nell, Kinnarp, 155; 5) Bror Larsson, Albion,
155; 6) Ä.. I'risk, Kinnarp, 1515.

Spjutkastning: 1) Anders Nilsson, Kar-
leby, 49,76; 2) A. Frisk, Kinnarp, 47,67; 3)
Å. Torstensson, Kinnarp, 45,59; 4) M. San-
d6n, Kinnarp, 45,19;5) K. E. Fant, Wilske,
42,38; 6) Eskil Olsson, Börstig, 41,89.

100 m.: 1) Bertil Gustavsson, Gudhem,

Grisar. ocla I'ialvar, värdofulla redskap,
rn" ltr. i$rnebrända.

Vid en eidsr'å,da i går mlddag ned-
brann tiil grund:en ler<iugården hos hem-
mansägzLren Flelmer Andersson, Öster-
gården, Kinnar'p.

Eiden uppstod rricl lialv 2-tiden. Man
ira.de varit syssetrsatt med att köra in
höet ocir shuiie jr,:st hissa upp det sista
Iacset av årets skiird, då en gnista från
hisspelet antände några intiltriggande
hötappar. Hr Än,åersson försökte släcka
eiden getroin att slänga några liinkar
rned vassle, sorn stodo i närheten, över
de brinnande hötapparna rnen allt var
förgäves. Då alia dörar och lämmar
stodo öppna och då stark blåst rådde,
spred sig elden mycket hastigt, och in-
om .ett ögonbiick var hela höskullen
övertänd. I{r .dndersson spriang då in i
boningshuset. och alarmerade per tele-
fon brandkåren i tr'alköping.

Då denna efter en stund kom till plat-
sen hade elden spritt sig över hela ladu-
gården och man fick inrikta sig på att
rädda en intilliggande ladugård, som
var starkt hotad och där det oekså ge-
nom hettan och genorn gnistor brann i
taket.

F"örutom tre suggor med smågrisar,

, en större gödgris samt två kalvar inne-
I brändes och förstördes bl. a. en hel del
nya logredskap, varibland kan nämnas
ett tröskverk, en f!äkt, en el-motor, en
gröpkvarn och ett hackelseverk. Dess-
utom brann årets hela höskörd inne,
vilken f. ö. var rekorriskörd. En häst,
som stod i staliet, fiek man ut i sista
stunden.

Den nedbrunna ladugården vår en
vinkelbyggnad och hade utrymme för
fem hästar och 20 nötkreatur. Den var
försäkrad för endast 15,000 kr., vilket
torde motsvara ungefär halva värdet.
Redskapen voro försäkrade till endast
1,800 kr. och ägaren gör således en be-
tydande förlust.

dan i diskus, där han vann på goda 41'75. i Stavtropp: 1) Y. Frisk, Kinnarp,3,25;2)
Här såg man f. ö. stadige K. G. Johanssol, I piCor Anä-ersson, Kinnarp, 3,L5; 3) G. Vil-
som viåde ungdomarna på plats. samt Fal- lgotson, Kinnarp, 3,15; 4) Ingvar Nilsson,
bygdsalliansens ordf. Evert Clason, St-ens- ,.Vyilske, 3,00: 5) H. Josefsson, Kinnarp,
töii, vilken hivade.i väg diskusskivan överl2,85; 6) Åke Ändersson, Kinnarp, 2,?0.
u"åuod";" 

1i:,sr"o;'L*rig"i",^*t*rj:'"-r:: | ,)tålåfl;rf;.il"J 
"iis.?, 

ä'ö%i'åt3:
stillöpande Evald F ant. Man hade- nog I n'ant, iruikt", 6,EZi 4\ H. Josefsson, Kinn-
r4äntät mer av Karlebys Sigvard Johans- 

l' äip, 'f,+S; b)' Arne Olsson, Kinnarp, 5,4?;

"nr'. 
sedan Frisk ry9d f9li1}":19:*1:g|!ät'3. ur"u"fig, eorsrig, b,22.

hade dragit upp förSta rundan,--ging'o. 'b'ant ll 
"

ochsigvarclJohanssonupp-tillledningen't,Diskus:1)A'svensson'Albion'47'75;2)
När sista varvet börjadä' 1åg Johansson K. G. Johansson, Wilske, 39,44; 3) Ragnar

,iä"r#ä*.;ft";, ;i#;;rrfrt åaåäår tiit Anaersson, I{arlebv, 38,84; 4) Anders Nils-

iö:i;;h F";ft"å;;tiäåi i;Gpr""aro 19",, 
Kgrebv, 36'50; 5) E' crason' Albion'

isolation,,. Tiderna bfåvo förhålländevis 35,12; 6) Arne Andersson, Karleby, 33'63;

bra:4.15,6 för Fant o"n'ä,is fö"1;h;;;"tt' z) r' Fransson' wilske' 32'?6; 8) J' wen'
"-ä;;ii;;;;;ä" 

^ust ";å;;r"d." 
gren.brev l""11or:' Y*I"' ** 

^ .- - rn o rn o.

2.76,7; 6) IK Wilske TI 2.17.2.
Mästerskapspokalen: 1) Kinnarps IF ?3p.;2) IK !/iiske 54 p.; 3) IS Atbion 86 p.;

4) Karieby cIF 33 p.; 5) Gudhems IF 20
p.; 6) Tiarps IF 10 p.; ?) Börstigs IF 2 p.

Mästerskapsstandaret: 1) IK Wiiske 26
p.; 2) Kinnarps I!' 21 p.; 3) Karleby GIF
13 p.; 4) Tiarps IF 9 p.; 5) IS Albion 9 p.;
6) Gudhems IF 9 p.; 7) Broddetorps GIF B
p.; 8) Flotry I!' 1 p..;ITiäf,i;lå: ffi:Jff"å1ån;"ffä'r. ä 1" starett 1,000 m.: 1) Gudhems rF 2.10,8;

å;;;ä.ä.. t. syätatO"ka scener_.på-1äk- i2) Kinnarps IF 2.11,5; 3) IK Wilske 2'14,4;

ä;;. -i-rö;sta lieatet slarlade Gudhem, 14) rs albioLå16,0; 5) $innprps r{ rr



Hallon
uppköpes G. Cl,awson, Slutarlt.

SLUTARP

-

Krushär $alnt $ttarta uinbär
uppköpes. Sandöns, Iel,. Ki,nnarp 773

Kinnevedskorpen: t4f1-rt.
Diverse-Möbelsnickare 5-2.

Sin tredje raka seger tog Diverselaget
genom att i onsdags vinna över r'.ubelsnic-
karna med 5-2. Snickarkedjan spelade
bra på planen men .saknade udd i avslut-
ningen. Cf. Vilgotsson och vy. Gustavsson
svarade för l)iverses båda mål före halvtid.
I andra halvlek fick Diverselaget spela med
10 rnan, sedan vi. måst utgå på grund av
skada. Diverselaget ökade titl 4-0 genom
hi. Arvidsson och cf. Vilgotsson innan Snic-
karna reducerade tili 1-4 genom hy. Arp.
Omedelbart därefter blev det 5-1 genoin
cf. Vilgotsson och reduceringen till 5-2
kom genom Snickarlagets hy. De främsta
i segerlaget voro: målv. Rutman, cf. Ju-
iiusson och cf. Vilgottsson.

Snickarlagets bästa voro: vb. Carl6n, cb.
Rehn och vh. Andersson.

Ställningen:
Diverselaget
Jordbrukare
Möbelsnickare

De sista matcherna spelas enl. följande:
tisdagen den 22 Jordbrukare-Möbelsnic-

kare, fredagen den 25 Jordbrukare-Diver-
se.

Västgötaungdom titl Bosöspelen.e? -tll'
Som bekant anordnar Riksidrottsförbun-

dets ungdomskommitt€ tåvlingar för ung-
dom på Bosön den 25-27 juli. Varje di
strikt äger rätt att anmäla sammanlagt
högst 12 deltagare till tävlingarna, vilka
gäIla fri idrott och simning'. Klassindel-
ning:en är: Pojkar klass A födda 1929-30,
klass B födda 1931-32 samt flickor födda
1929-32.

Västgötatruppen till Bosötävlingarna är
nu klar och från våra trakter ha uttagits
Bengt Steffner, Karleby, Åke Torstensson,
Kinnarp, och L.-E. Linnarsson, KF UM I'al-
köping.

TILL SALU

Jordbruksfastighet till $altt,
Under hand låter herr Gustaf Johans-

son i Kotarp, Slutarp, försälja sitt ägan-
de hemryran t/4 rnpgtal Kotarp 12 i Kin-
neveds socken, att'tiilträdas den 14 mars
1948. Hernmanet är nybyggt och lätt-
skött, ligger cirka:1,300 m. från allmän-
na vägen Slutartri:-ygrkumla, areal cir.
ka 19 hektar, därav 10 hektar odlad
jord, allt i ett skifte. T.lytt boningshus
om 2 rum och kök I undre våningen och
1 rum octt t<tit< i andra våningbn, riy-
byggd ladugård och magasin m. m.

övriga upplysningar iämnas av ägaren
och undertecknad.

Slutarp d.en 22 juli 194?.

6622 Ragnar Johanson.

3 3 0 0 10-3 6
2 L 0 1 5-6 2
3003 5-11 0

DM i fri idrott:

Rune Persson dubbelseg rare,

(

t
ir
r

Gcista Arvidsson dfskusmästare'
zzlt'q>Y-

Lidköpings IS tog stand aret för andra året i rad.

Årets DM-tävling'ar i allmän idrott höllos,
i lördaE;s och söndags på X'ramnäs i Lidkö- I

ket dålig. Tegstedt stod i särklass och
hemförde sitt 15:e mästerskap i rad'

Längdhopp: 1) Sven Persson, LIS' 6'74;
2) G. Åkervall, d:o, 6,46; 3) Stig Hansson'
Vänersborgs AIK, 6,39; 4) H' Nannesson'
Lrs. 6.35.

Stavhopp: 1) L. Ekström, IFK Borås,
360; 2) O. Lrist, Elfsborg, 350.

200 meter: 1) Rune Gustafsson, LIS'
22.8; 2) V. Hermansson, Dalsjöfors GIF'
22.9t 3) S. Larsson, d:o, 23.0; 4) S. Mag-
nusson, Skackans l!-, 23.4.

IIär kördes löparna i försök, mellanheat
och final, vilket blev ganska tröttande för
dem. I finalen fick Gustafsson en verklig
smakstart och Valle llermansson, som dock
kom fint i finishen, hade ingen chans att
nå lidköpingsbon.

Löpning 5,000 meter: 1) Ingvar J-ohans-
son, VänÄrsborgs AIK, 15..08'4; 2) S. Ap-
pelqvist, IK Ymer, 15.14,6; 3) K. A. Pers-
ion, Kinnaströms SI(, 15.15,0; 4) N' Nick-
lasson, I!- Hagen, 75.17,0.

När klockan ringde kom Ingvar Johans-
.son med sin fruktansvärda spurt och hade
i ett nafs elt försprång på 25 meter, som
ytterligare ökades fram till måI.

Kulstötning: 1) Thage Pettersson, LIS'
15,15; 2) G. Arvidsson, FAIK, 14,77; 3) H.
Arvidsson, d:o, 14,68.

Jämnt och spännande så det förslog'
Gösta Arvidsson ledde pä 14'77 före Thage
Petterssons 14,69 och Harry Arvidssons
14,68. Thage Pettersson ficlt i sin och täv-
lingens sistä stöt upp en verklig praktpär-
la ,som mätte hela 15,15 meter och "snu-
'vade" därmed Gösta på segern. Thages
rosultat är det näst bästa som nåtts i Sve-
rige i år,

ping, Vädret var varmt och skönt, men en
hård vind svepte fram tvärs över banan
båda dagarna och inverkade på resultaten
i hopp och kast. Löparna fingo på sönda-
gen springa på torra och lösa banor. Lid-
köpings IS svarade för arrangemangen och
dessa klaffade inget över sig.

Resultatmässigt sett
noterades flera :bra pre-
stationer och framförallt
gladde kulstötarna. Brö-
derna Arvidsson, FAIK,
bjödo nämligen Thage
Pettersson en hård fight
och det var först i täv-
ling'ens sista kast som
tidköpingsbon kunde säk-
ra segern och därmed
även en plats i landsla-
get. Hans 15,15 är det
näst bästa kulresultatet
i landet i år. Gösta Ar-
vidsson tog i andra om-
gången ledniagen genom
att öka sitt personliga
rekord från 1-4,46 till
14,77 och- är tydligen på
god väg mot magiska 15.
Harry A. kom trea på 14,68, men även han
bör öka i fortsättningen, om han inte spän-
ner sig.

Ytterligare en falköpingspojke visade att
han är på god vä9, nämligen Rune Persson,
som bärgade en populår dubbelseger på 800
och 1500 meter. På Iördagen fick Rune
springa 2 800-metersopp. Och eftersom
han fick tänka på söndagens 1500-meter
var segrartiden 1.57 god. På 1500 nådde
Rune sin bästa tid för året, 3.53,8. I spur-
ten behövde han blott springa för att be-
vaka sin förstaplats.

Tävlingarnas andre dubbelsegrare blev
Lerdala'Gustafsson, LIS, som sprang hem
både 100 och 200 meter.

Gösta Arvidsson överraskade storligen i
diskus, där han inte är det minsta special-
tränad och bärgade där segern framför fa-
voriten Eskil Eriksson, som tycks ha kom-
mit ur slag.

gästas på lördag och söu'dag av
dragspelsmästaren

SöLVE STRAND med Ktantett
åtföljd av revyartisten

BUI,LAN PEB,SSON,

den. mest kände artisten från Vårat
Gängs revy€r. Festligheterna börja på
lördag kl. 20, på söndag kl. .19 med
GAMMAL DANS.

Kl. 20,30 ger Sölve Strands kvartett
tillsamrnans med Bullan Persson ett ka-
bar6program. Spel och servering.

Besök årets största fest i parken.

Ett paket
inneh. div. klädesplagg borttappades i
sönd. på vägen Äsarp-Falköping. Till-
varatagaren torde godhetsfullt hänvän-
da sig till handl. A. Arvidsson, Kinnarp.

Kinnarps I. X'.
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Kraftleveransen till abonnenter anslutna till
och Slutarps elföreningar kommer att vara bruten
LI. 19.15-22.15.

Vi vilja dock uttryckligen göra allmänheten uppmärksam på, att,
enläggningarna kunna komma att sättas under spänning när som helst
under ovan angiven tid.

TROLLIIÄTTA KRAFTVERK.

$lrömaYhr8f;l,
Qrolanda, N. Åsarp
tisdagen den 29 d:s

(

f

I

s

l

FOTBOLL
å Tångavallen, SlutarP,

torsdagen den 31 juli kl. 19

IFK T'ALKöPING B-SLUTARPS IF.

Ftallon
uppköpcs G. Clauson, SLutarp,

Ett varmt tack
till alla dem som voro oss till hjälp vid
.eldsvådan samt till dem som visat oss
vänlighet.

östergården, Kinnarp.

6726 Margit och Hslmer Anderssou.

Fastighet$-
.Genom offentlig auktion, som förrättas å stället lördagen den 9 augusti

kl. 14, låter sterbhusdelägarne efter avlidne X'rans Lång till försäljning utbjuda
lägenheten Aspeluntl i Kinnevetls socken att tillträdas den 1 september 1947 eller
efter överenskommelse. Lägenheten har ett fint och centralt läge intill lands-
vägen vid Kinnarps järnvägsstation och innehåller 2 bostadslägenheter om 3
rum och kök vardera, i en lägenhet slaskledning och centralvärme,'elektrifierat.

Köpe- och betalningsvillkoren tillkännagives vid auktionen men nämnes att
handpenning begäres och fullgod säkerhet för återstoden.

Vid samma tillfälle försäljes all boets lösegendom, varav nämnes husgeråd
och rnöbler rn. m. som förekommer då allt skall försäljas.

För lösegendomen vanliga auktionsvillkor nned äganderättsförbehåll.
I

Kättilstorp den 30 juli 1947.

Anton Johausson,- .***'Ioh. M. ilqbansoni _....**__

Auktfrsm Jordbruksfastighet
å prima iordsrufrsfrasti$ftel

till salu.
Genom offentlig auktion, som fönät-

tas å stället fredagen den g aug. 1g4?
ql<]. 15, Iåter herr David Magnusson för_
sälja sitt ägande hernman tr'inkagården
i Luttra socken, att tiilträdas åen l-4
mars 1948, villkoren tillkännagives vid
utropet.

Hemmanet ligger i närheten av lands-
vägen tr'alköping-Slutarp, har bral.rabyggnader, areal 41,5 hektar, därav 2E

0cfi lösflirsffilktiCIll,

Kimnevedskorpen: sft-,.r.
Möbelsnickare-Jordbrukare
2_2.

Det i tisda,gens match .rpprrjddu. 
"""u1-tatet tord,e utgöra en rättvis värdemätare

å rubr. Iags styrkeförhållanden. Snickar_Iaget tog ledningen med 1_0 genom hy.
Asp, varefter Jordbrukarna genom hy. An_
dersson utjämnade. f andra halviekens
början gav cf. Axelsson Snickarlaget led-ningen med 2-1, vilket stod sistills enminut var kvar av matchen, Aå vy. Sten-
i<vist utjärnnade. Bäst i Snickarlaget voro
ch. Rehn, hb. Engdahl samt cf. Äxelsson
och vy. Ale>iandersson. f Jordbrukarlaget
gjordes de bästa insatserna av målv. Thu_lin, hb. Johansson, ch. Andersson och vh.Flallagård. KeCjan lyckades inte helt och
den som rrrest oroade motståndarförsvaret
vat cf, Andersson.

Iliverse-Jordbrukare 2_2.
Sista matchen i korpserien blev en av

turnering'ens bättre och bjöd på bra spel
och fart matchen igenom. Jordbrukarna
gjorde en bättre match än i tis.dass och
Diverselagets försvar hade -tullt ulp attgöra. Jordbrukarna togo tedningen direkt
efter avsparh med mål av hi. Andersson.
Det utjämnande målet gjordes av cf. Vil_
gottsson efter 20 min. spel. I andra halv-lek tog Jordbrukarlaget åter ledningen,
denna gång genom hy. Andersson. Slut-
siffran fastställdes några minuter senare
genom ett överraskande skott av vy. Gun_
narsson, vilket touchades av cf. och gick
in utan chans för målvakten. I Jord6ru-
karlagets jämna försvar bör framhållas
ch. Hallagård, vb. Andersson och vtter_
halvorna Nilsson och Silvanders gcida'spel
I kedjan märktes mest vi. Ingerhage öch
högervingen C. Andersson och B. Anders-sol: Starka punkter i Diverselaget voro
målv. Rutman, ch. Juliusson, hb. Gustavs-
son och i hedjan cf. Vilgottsson.

Efter matchens slut förrättades Dris_utdelning av Strtr':s ordförqnde Lennart
Gustavsson, sorri öve{.Iämnade-plaketter tiU
samtliga mannar i äet segrairde Diverse-
laget.

hektar odlad jord, skog till husbehov.
allt i ett skifte. tr'öder omkring 20 nöt_
kreatur och 4 hästar. Köparen skall
länana 3,000 kronor kontant och lämna
fullgod säkerhet. Närmare upplysnin_
,gar lämnas av ägaren och undertecknaa.

Slutarp den 1 aug. 1942.

Under hand låter herr Vilander Jo_
sefsson försälja sitt ägande hemman
_V8 mantal Axtorp Nolgård.en g2, g5 i
Kinneveds socken, att tillträdas den 14
mars 1948. Hernmanet ligger intill all_
rnänna landsvägen Kinnarp_Grolanda,
har bra åbyggnader, boningshus med 4
rum och kök i nedre våningen och 2 rum[ övre, ladugård med plats för 20 bund_

AKTII| siälwbindare,
5 fot, med förställ, obet. körd, till salu.

Prästgårtlen, Kinnarp. Tel. 21.

690A 'Bagnar ilsh"rson,

SIutställning:
Diverselaget
Jordbrukare
Möbelsnickare I

4310
472L
4013

t2-5
8-9
8-74

FOTBOL[-
å Tångavallen; Slutarp,

söndagen den 3 aug. kl. 11,80

tsLIDSBERGS IK-SLIJTII.RPS IF.

Kinnoveds kommun l9t?-oE-6å
har fått regeringens tillståud att för

uppförande av ny foikskola upptagb ett
25-årigt amorteringslån å 175,000 kr.
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Auktimn
å prlma isrd$rel&sEastfi$het

fastighetsauktionen i tr'ÄST-
ÄIiF, MILLOMGÄRDEN, (Lyc-
korna) Slutarp tisdagen den
12 aug. kL 14.

Il,agnar .Iohanson.

FOTBOLI-
Holmavallen" KättilstorP.

Slutarps lF-Kättilstorps IF
kl. 15.

K. r. x'.

Genom offentlig auktion, som förrät-
tas å stället tisdagen den 12 augusti
1947 kL.14 låter fru Frideborg Johans-
son och Marianne Johansson försälja
deras ägande hemman 3/4 mantal
F astarp Millumgården 12, även benämt
Lyckorna, i Kinneveds socken att till-
trädas den 14 mars 1948. Villkoren till-
kännagives vid utropet.

Hemmanet ligger i närheten av Siut-
arps station, har 43 hektar jord i ett
skifte, därav 24 hektar odiat, bra beten
och vedskog till husbehov. 1 bra bo-
ningshus om 2 rum, kök och hall i nedre
våningen och 2 rum i övre våningen, 1

äldre boningshus om 3 rum och kök, 1
bra ladugård med plats för 20 bundna
djur och kättar, stali med 5 spiltor och
2 boxar. 1 svinhus och hönshus, 1 ma-
gasin och vedbod m. m.

Köparen skall lämna två tusen kronor
kontant och lämna godkänd säkerhet.

Närmare upplysningar lämnas ar
ägarna och undertecknad.

Slutarp den 31 juli 1947.

6886 Ragnar ilohanson.

Neclerst: De,t starka och d'et sköma' ' ' ' I'eh'
til,ii mottager sitt pris att Ingt't'd Johctnsson,

so.Tn ua,r populiir och söt "öuerrdckerskd''
Gösta Aruid'sson &ser ceremon'i'en' i' stram

"gt'u akt"'

Tävlingarna inleddes SIU-q|
med kulstötning, som blev av verklig för-
nämlig klass och en av behållningarna från
tävlingarna. Sannerligen inte vardagsmat
att se två man över 15 meter och ytterl!
gare två en bra bit över fjorton. Finskc
landslagsmannen, bredaxlade Lehtilä var
helt överlägsen och vann på fina 15,60,
sorn han fick upp i tredje omgången, i vil-
ken omgång f. ö. samtliga gjorde sina bäs-
ta resultat. Samtliga harjs stötar voro
övcr 15 rn. Det vaå intressant att studera
Lehtilä. FIan hade något som övriga kul-
stötare saknade, nämligen snabbhet, mjuk-
het och snärt. Thage Petterson blev tvåa
på 15,12. Gösta Arvidsson visade ännu en
gång brodern Harry på plats genom att
stöta 14,65. Synd att Gösta skulle tram-
pa över i sin andra stöt, som var närmare
15 m. (*La^t arl&<a).

Tö.nel!, ltl"""rl',t-lTn
lre FM lör juniorer.

F albygdsmästerskapen för juniorer höl-
los i söndags i Stenstorp med IS Albion
som anangör. Flera goda resultat nåd-
des. O. Törnell, Kinnarp, blev framgångs-
rikaste deltagare och lade beslag på tre
individuella mästerskap.
' Resultat:

100 m.l 1) R. Krus, Gudhem, 11,8; 2) S.
tr'redriksson, Albion, 12,0; B) M. Sand6n.
Kinnarp, 72,0.

400 m.: 1) O. Törnell, Kinnarp, 55,!; Z)
S. Fredriksson, Albion, 56,4; B) S, Bengts-
son, Karleby, 57,2.

1,500 m.: 1) S. Bengtsson, Karleby, 4,22;
2) A. Larsson, Wilske, 4,28; B) A. Johans:
son, Albion, 4,30,2.

Längdhopp: 1) O. Törnell, Kinnarp, 5,22;
!). R, Pe1ss9n, Wilske, 5,6b; g) S. Uivestig,
Börstig, 5,46.

-.Höjdhopp: 1) O. Törnell, Kinnarp, 1,65;
2) R. Persson, Wilske, 1,6Q; B) E.-Hell6n.
Kinnarp, 1,60.

Diskus: 1) S. Ulvestig, Börstig, 2g,84;
2) E. LlndeII, Albion; 28,27; B) f. Larssoni
d,:o, 27.56.

Spjut: 1) Å. Torstensson, Kinnarp, 4?,g;
!). lvt, sqlaen, d:o, 48,4t; B) Et. otsson,
Börstig, 43,22.

__Stavhopp: L) L Nilsson, Wilske, 2,90; 2)N. E. Lundkvist, Albion, 2,70; B) A. Tors_
tensson, Kinnarp, 2,50.

Kula: 1) R,. Persson, Wilske, 11,10; 2)
S. Ulvestig, Börstig, 10,b2; g) R. Johans_
son, Cudhem, 10.29.

Stafett 4 x 150 m.: 1) Kinnarp 1.81.8:2) Wilske 1,37,8; 3) Albion 1,98,4.

Falköpingsserien.
>ls'\t' stutarl-Blidsberg 5-1.

Hemmalaget, som år i gott slag, gav
inte gästerna någon chans till poäng. Slut-
arp saknade en av sina bättre spelare.
näinligen vh., på vilken plats Haltagård nu
spelade. Försvaret i sin helhet gjorde en
gidig"n insats och i syirnerhet märktes ch.
Juliulson. Blidsbergsförsvaret hade svårt
att"få iväg bollarna och deras kedja fick
dålist understöd.

Slutarps cf. rusade igenom och nätade
efter 6 min. Hemmalaget hade ett kraf-
tigi övertag i spel men Blidsberg kom upp
i'$poradiska attacker och deras cf. Olofs-
son kunde i 24:e min. utjämna till 1-1. I
34:e min. slog hh. Rehn på ett sl<ott genom
spelarklungau framför mål, vilket gick in.
Ingerhage kunde i 44:e min. göra ställnin-
.gbn till 3-1.
, Blldsberg hade i andra halvlel< vinden i
'ryggen men förmådde trots detta inte för-
:hlndra hemmalaget att med två mål av cf.
f ökå, till 5-1.
- 'slutarps försvar är redan omnämnt och
.de som stodo för de bästa sakerna i kedjan
vo-ro 'iy. och cf. Blidstrerg, som i förra se-

.rlcn tog tre poäng av Slutarp, var helt un-
.clörlägset hemmalaget och målsiffran kun-
de.blivit större. De bästa i laget voro
målvakt, hb. och ch samt högersidan i an-
fallet.

Bra matchledare var Torsten Gustafsson,
'Falköping.

anordnas å ldrottsplatsen, Slutarp,
onsdagen den 18 aug. kl. 20,80.
Stens lekgäng leder.

7L7t Kinnevoits SLU.

SLUTARP

uPPköpes. Sandöns, Tel, Ki,nnarpt

Kinneved.
axTBA eÄr,r,rrÄuur

i Rossbackens skolå tisder,sen den 19
aug. 194? kl. 1?.

Orilf'

I'g'ksr'ttsn

| 
"rköpiiegsderien.

I y.ö.,*'E';.lYjilå",,Jå 
".Hu"f:; I

I 
i1:*""-tomten 2-$, B'itrt*"-l"iö 

I,

FOTffiOLL
å Tångavallen, Slutnrp

söndagen dcn 17 aug. kl. 16.

$lutarps lt--fslka$o Effi.

| - Bosiadsilägenrheten Aspelund i Kin- 
|

I neveds socken har av tr'rans Lånes I

l sterbhus på auktion i lördags fOrsåits I

Itill hr John Persson, Smeagården, Kinn- |

larp, för 6,000 ,kr. och med tillträdesrätt 
I

lnästa 1 sept. 
I

lFastighetsförvärv. 
I

I Länsstyrelsen har medcielat Attiebo-
llaget Siutarps Möbelindustri i Slutarp
,tillstånd att förvärva två områden om
lresp. 918 och 920 kvm. från fastighe-
Iten Siutarp 7:1 i Kinneveds socken.

lOmrådena äro a-rseCda att av bolaget

lbebyggas .fö",..b:=tn:9uändamål 
för bere-

'dan4e av hsrlädes åt bolegets an$tiilid&
[Iarry och Gösta Arvidsson 5tV'17.

L73
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[Iarry och Gösta Arvidsson 5tV't7. 
I

deltag;a om torsdag i Rydbohohns Ame- Irikaspel. Ilarrison Dillard, Erling Kaas, I

Storskrubb, Thage P m. fl. äro anmäIcla. ,l
Om fredag tävla de båda bröderna i IMalmö. 

I



Triangellaget klart:
14lg-D.

Varför inte Gösta

Västgötalaget till triangelmatchen mot
Östergötland och Småiand i Fatköping om
söndag uttogs i går kväll i Borås och fick
iöljande sammansättning:

100 m.: Rune Gustafsson, Lidköping, G.
Skooglund, KFUM, Borås.

400 m..: K. E. Fra;nz6n, Rydboholm, samt
Ogon Gustafsson, Tidaholm, eller Gustav
Andersson, Rydboholm.

1500 m-: Gottfridsson, Elfsborg, och
Svenningsson, KFUM, Alingsås.

5,000 m.: Ing'var Johansson, Vänersborg,
.rch R. Nortrerg, Alinssås.

110 m. häck: H. Lidman och S. Samuels-
son, Rydboholm.

Höjd: Gefvert, Skövde, och Arne Nils-
son, Bredared,. Längd: Sven Persson och Åkervall, Lid-
köping.

Stav: Ekström och Lust, Borås.
Kula: Thage Peterson, Lidköping, och H.

Arvidsson, Falköping.
Spjut: R. Tegstedt, Borås, och H. \)rtrt.\s,

Dalsiöfors.
Diskus: Eskil Eriksson, Skövde, och L. Å.

Johansson, Karlsborg.
Stafett: R. Gustafsson, Skoglund, Iiran-

z€n samt Gustafsson eller G. Andersson,
*

Laget är ungefär som väntat, Att unge
Rune Norberg:. sorn löpte bra i Finland, får
rn chans på 5,000 meter ä.r blott på sin
plats. Paui,*r har uttagits i spjut, clnedan
Skackans I{. A. Johansson tävlat mycket
sparsamt i år. Egon Gustafsson och Gustaf
Andersson komma säkerligen att mötas i
Borås i kväll, varvid definitiv uttagning
sker. Den av dem, som löper individuellt,
får dock avstå stafettplatsen till den andre.

I\{öjligen skulle man ur ren lokal publik-
synpunkt ha velat se Gösta Arvidsson i dis-
kus. Han blev dock distriktsmästare i gre-
ncn och varken Eskil eller Lars Äke Jo-
hansson övertygade vid SM,

Harrg Arui,d,sson bokaile au allt att
d,öma plats i treland,skampen'.

Gösta Arvids$ogr öveni

43 nneter i diskus. :{{,
I går kväIl utkämpades i Skövde en

klubbmatch i fri idrott mellan därvarande
IFK och !'alköpings ÄIK, vilken den giis-
tande för'eningen vann rätt överlägset. Siff-
rorna blevo 49--36.

:I

a.
l"

Bästa resultat nåddes i diskus, där Gösta
Arvidsson kastade 43,27. FIan vann även
kulstötnir-rgen före brodern Harry. Nämnas
kan att kulringen var i dåligt skick. Sven
Axeisson överraskande med att besegra
Skövdes Arne Johansson på 1500 rneter.
Gefvert nöjde sig med 165 i höjd.

Resultat:
100 rneter: 1) Harry Gustafsson, I'AIK,

17,3; 2) S. Säilrnan, F, 11,? (nytt person-
llgt rekord); 3) Lornander, S, 11,7,

400 m.: 1) Inge Johnsson, F, 54,7; 2) O.
Kållman. S, 54,9; 3) Kalle Karlsson, F, 54,9,

1500 m.: 1) S. Axelsson, F, 4.1'1 ,3; 2)
Arne Johansson, S, 4.79,4; 3) Kastbom, S,
4.19,6; 4) .f. Persson, F, 4.24.

I)isl<us: 1) G. Arvidsson, F, 43,27; 2) H.
Ar'vidsson, F, 37,03.

Kula: 1) G. Arvidsson, F, 14,47; 2) tT.'

Arvidsson, F, 14,04.
Ilöid: 1) Gefvert, S,165; 2) Brinkenberg,

S, 160; 3) Kristensson, F, 155.
Tresteg: 1) Brinkenberg, S,. 13,51; 2)

Inge Johnsson, -F, 12,30; 3) Sundkvist, S'
11:89; 4) Kristensson F,77,74.

Stafett 1,000 meter: 1) I'AIK (Sällman,
Karlsson, Inge Johnsson, Gustafsson) 2,08;
2) II'K Skövde 2.11.5.

Gösta Arvidsson fick prisef till bäste kas-
Lare, Harry Gustafsson d:o för löpare och
Brinkenberg för hoPpare.

Falköpingsserien. Lrlg'qt'

Slutarp-Folkabo 12-0.
Dussinet fullt blev det vid mötet mellan

rubr. lag på l'ångavallen, Slutarp. Samt-
iiga Siutarpsforwards nätade och hade
dessutom hjälp av hh. Rehn som stod för'
tre syiar. Hemmalagets f,örsvar hade det
ganska lugnt och behövde inte ansträngå
sig något nämnvårt för att kiar'a av !'olka-
bo-forwards anfallsförsök. Ruthman i hem-
malagets målbur hade ett fåtal skott att ta
hand om och hade i andra haivlek endast
bakåtpassningar från uteförsvararna att in-
gripa på. Gästerna voro otillåtligt svaga
och får finna sig i att bli seriens speciella
strykpojke om man inte kan uppvisa något
bättre spel än vad som åstadkoms i sön-
dags. MåIvakten gjorde ett gott a.rbete och
bland utespelarna bör endast vänsterbacken
nämnas och på honom strandade ilånga
Slutarpsanfail. Spelet försiggick hela mat-
chen på gåsternas planhalva där det blev
ganska trångt stundtals. MåIen trillade in
med jämna mellanrum och vid halvtidspau-
sen hade man hunnit med sex st. Redan
fem min. in på andra halviek stod det 8 0

och detta ökades så s:nåningom till 12-0
Målskyttar: cf. Andersson 4 hh. Rehn 3

vv. Ingerhage 2, }.i. Gustafsson 1, hy. Arp 1

och vi. Hallagård 1.
Domaren, O. Sköld, Skövde, dömde bra.

SLUTA,RP
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[-ekafton.
å festplatsen, Kinnarp, onsdagen
den 27 äuE. kl. 20.
Stens lekgång.

Kommitterade.

F A LLFMUKT
uppköpes.

SANDENS. Tcl. Kinnarp 113.

$KYTTE zqstl _ .4+.

Vilske-Frökinds skyttekrets
rar haft sin årliga skjutning å bana i Gro-
landa med därv. skytteförening'som arran-
gör. Deltagareantalet var, inte så stort i
år, då varkerl Vartofta eller Brismene

I skytteföreningar deltogo. Har skyttein-
j tresset minskat i dessa båda föreningar ?

I Resultat:

I Mästerskapet: 1) H. Alfredsson, Grolan-

lda, 82 p,, silvermedalj; 2) Gustaf Johans-
son, Kinneved, 79, bronsmed.

Kl. 4 oclr 5: 1) H. Alfredsson, Grolanda,
71 p.; 2) Guståf Johansson, Kinneved, 69;
3) A. Alfredsson, Grolanda, 67; 4) Bertil
Gustafsson, Grolanda, 66; 5) M. Äugusts-
son, Grolanda, 66.

. . KI. 3: 1),J. Blank, Grolanda, 67; 2) H.
Trygg, Kinneved, 64; 3) S. Lager, Grolan-
da, 59.

kl. 2: 1) R. frredriksson, Kinneved, ?0;
2.) Yngve Gustafsson, Jäla, 63; 3) Arne
J0hansson; Grolanda, 49; 4) Nils Johans-
6on, Kinneved, 41; 5) Hei"b. Larsson, Gro-
Iandå, 45.

Lagtävlan om vandringspokalen: 1) Gro-
da 331; 2) Kinneved 287: 3\ Jäla 204.

Lekufton
å festpiatsen, Kinnarp, onsdagen
den 27 auc. kl. 20.
Stens lekgiing.

Kon,tnr,i,tteracIe.

I-efto{fsn
anor:dnas å

Tångavallen, Slutarp,
lördagen den 30 a,ugusti kl. 20.

r,åigerbill, sting, musili, serYe-
rlngar.

TILTKÄNNAGTVANDEN

Inköpskort K12
utlämnas:

SLUTARP månd. 1 sept. kl. 15,

VÄRKUMLA månd. 8 sept. kl. 14,

BRISMENE onsd. 10 sept. kl. 10,

BöRSTIG onsd. 10 sept., västra delen
kl. 15, andra delen kI.17,

KINNARP måndagar kl. 9-12.

Kommi,tterad,e.

JDIsD Frökinds Kristidsnämnd.



All jakt 4 st" prem. ston, 
I

avlyses här'med på.MönarPs Egen-
dom, K$cå€4ffi socketr, Skara-
borgs län. Overträdelse kommer ovill'
korligen att beivras.

*-- kinn|lw-I,Tnkfmnrksiigarna.

därav ett med diplom, till salu. i

Pliistgår'deu"_l(inrarp. TeI. 21. 
I

En grå trenohcoat
borttappades mellan Alarp*Hög fred.
den 29 aug. Hänv. tili G. Thoilirt,
Konnaryt, Tel. Kinnarp 10 c. Hittelön.LEKAFT ONEN

å Tångavallen, $lutarp,
Iörd. den 30 aug.
framflyttad till onsd. d.
3 sept.

2 st. ungsugsor,
grisfärdiga 3/10, till saiu-
Äke Gustafson, Ledsgården, Slutalp.

Falköpingsserien.
Folkabo-Kåttilstorp 3--t), Falköping-i

Slutarp 7-2, Yartofta-1\{ulisjö 1-5, Vat: 
Itorp-biuruå 1-7, Blidsberg-To'nten 2

0 23--3 8
0 22*2 I
0 t7-2 8
0 18-6 8
2 t7-78 4
3 3-23 2
3 ?-16 1
3 7-23 1
4 3-10 0
4 4-].8 0

Skara-Älvsborgs Pokalserie.
F"loby B-slutarp B 5-1, Kättilstorp B

--Gi'olända 0-12, Trädet B-Äsarp 5-4'
3 2 L 0 19-3 5
3 2 1 0 L4-3 5
3 2 0 1 14--9 4
2 \ Otr'4-5 2
2 0 0 2 1-5 0
1 0 0 1 0-7 0
2002 0-200

Bjurum
Slutarp
1.,'Iultsjö
T'omlen B
Blidsi:erg
Foikabo
Vartofta
Valtorp
F'AII{ B
I(ättilstorp

Grolanda
!'loby ts
'Irädet B
Äearp
Slutarp B
Vartofta B '

Kättilstorp B

4 4 0
440
440
440
420

| 410
401
401
400
400

till tjiinstgfiring.
72L2: ' Lyokorna, SlutarP.

All jakt
å Backgårdarna, Ledsgårdarna, Marbo-
gården, Siggagårdarna, Lyckorna, Mel-
lomgården, Mossagården Kjellanders'
ödegården G. Johanssons, Grenslund
och Ledsbacken är vid laga ansvar för-
bjuden utan avseende till person. Lösa
hundar behandlas enligt lag.

Slutarp den 28 aug.1947.

En r.uiffiöpt fAffiftlT

Jakträttsinn ehavarpa;

Falköpingsserien. \l^-wr.

FAIK B-SlutarP 1-2.
Gästande Slutarps IF fick arbeta föt

fullt för att kunna bärga en uddamålsvinst
över FAlK-reserverna, i söndagens "för-
matchl på Odensplan, Ingen orättvisa
hade dock skett om hemmalaget fått en
pinne med av poängskörden. Lagen hade
var sin halvlek av spelet, Gästerna hadt
ett kraftigt övertag i första halvlek, men
kedjan förmådde inte utnyttja aila chanse,
och sköt dessutom illa. Vy. hade en fir
chans att näta i åttonde min. då han var
ensam med målväkten, men han sköt okon'
centrerat utanför. Strax efter hade Haila
gård ett hårt skott i överliggaren. I rnit'
ien på halvleken kom det väntade lednings'
matöt genom Eldor Ändersson' Ändrer
halvlek-var det FAIK:s tur att ha initiati
vet och centern l-lelge Andersson kunde ef-
ter 15 min. kvittera. Hemmalaget lcrg p
bra, men något resultat ville det inte bli
Gästerna voro dock inte ofarliga och er
frispark höll på att resultera, men Llnd
gren i hemmalaget gjorde en grann rädd
ning. 10 min. för'e full tid gjorde ch. Wes
terfns en onödlg attack mot en Slutalps
forwa?ds och den föijande stratfsparkei
slog Rehn in och fastställde därmed resul'
tatet till 2-1.

Slutalp gjorde ingct starkare intryck ocl
bättrc takter vill det alit till, om positioner
skall behål}as. Vi fäste oss vid hh. Rehr
och llallasård På innern.

I FAldgjoräe ytterhalvorna Tage Maln
och Bror Johansson bra ifrån sig och Arne
Andersson på hb. gjorde också en god in
sats.

7607

SöT{DAG
Kl.8 e. m.

Barnförbjudeo

IIASSE EKMAI{
AVÄ. DAHLBECI{

'llffor t '
lVl(}te i natten
Svensk films största succ6 under

gångna säsongen.

Kinngys6 och Vårkumla: höxtvete 2, höst-
räg 2,5, vårvete 3, korn 3, havre 3, blandsäd
3, potatis 3, foderrotfrukter 2,5 o'oh'hö från
odlad j;e1{ 2, hö från natwlig äng 2. Be-
räknad skörd per hektar: höstvete 1,700,
hiistråg 1,800, vårvete 1,900, korn 1,600, hav-
re 1,600, blandsäd 1,6,00, hö från odlad jord
1,900 oc[r hö från naturli,g efterslåtter 1,700
kg.

Skörden nedsatt på grund av den kalla
viqtern och svåra torkan. Höstsäd,en väIbär-
Såd. Likaså vårs'äden. Potatis'en och rot-
frukterna på gr:und av den varm,a väderle-
ken riedsatta, mren kornrner regh snart iii<as
utsikterna till bättre skörd, Vallarna och
betet lider svår-'t av torkan. G5'nnsamrna
förutsättningar för triidorr-a och höstsådden.
Sorn vqnligt arbetsbrist. !.lq-1', ,

Å T ÅI{GAVALLEN, SLUT AP,P,
r.rötas i morgon kl. 15 Vartofta SK och

Slutarps III i Falköpingsserien. Hemma-
laget är storfavorit. 6/q-W.

SöNDAG
Kl. E e. rn.

Barntillåten.

DAGMAR EBPESEN

Stiliga
Augusta

Ett trevligt svenskt lustsPel.

I

Herr Helge Grahn, Naglarp, KinnarP,
har presänterat oEs två rågax. Nå, det
var väl inge! mfiqkvär{igt, tänker Ni.
Det nrärkiila ar'dob'k *t-t o" två axen

legenitigen äro fy1a. De bilda nämligen

lprydiiga men en aning "t'isiga" V-n.

I 

nena r?+a V-tecknen, urrt*Url,-r7.
t.

FOTBOLL
ir, Tångavallen, Slulanp,
söndagen den 7 sept. kl. 1b.

Uartofla $ H - Slutarps I F

SöNDAG
kI.5,30-8 em.
Barntillåten.

SIGTJRD WALLEN
i Albert Engström-filmen

Sa/dsdä nk oeh
krw*gwbbar
En film med friska vindar och

orkaner av skratt.
SI,UTÄRP

CEMENT
på iager.

BRIK SÄXTUEI,SSON.
Tel. 119 KinnarP.

llaakon,
n;no

Skövde, dömde utan anmärk-



öNSKAS KÖPA

Fallfrukt
av äpplen köpes till högsta priser hos
nedanstående firmor;

Otto Dahl6n, BroddetorP,
Bröderna Ahlqvist, TorbjörntorP'
Olof Larsson, ValtorP,
Alrik Pettersson, IlåkantorP,
.Iohn Norberg, Gudhem, "'

Thur6n, Nyborg, Gudhem'
Einar Setterberg, Kleva,
Andersson & Pettersson, Kleva,
Artur Boiander, Kleva,
Pettersson, Gökhem,
tr'riborgs SPeceriaffär, FlobY,
ömans Speceriaffär, F lobY,
ömans fiiial, FlobY,
O. Ekman, Hällestad,
K. Kringlunds Eftr., Mjäldrunga'
Erik Andersson, Göteve,
Bröd. Jonsson, Göteve,
Einar Andersson, Grolanda,
Erik Johansson, Jäla,
Ljungbergs Eftr., Blidsberg'
Åke Gtans6n, Trädet,
Bengt Södergren, Trädet'
S. Anderssons Eftr., ÅsarP,
E. Rosrnan, ÄsarP,
Evert Erenius, Börstig,
Arvid Arvidsson, KinnarP,
Gunnar Wilgotsson, KinnarP,
Gunnar Clauson, SlutarP'
Erik Samuelsson, SlutarP,
Evert Sand6n, SlutarP'
Denis Pettersson, Sandhem,
Ilenning Ohlsson, KättilstorP,

Falköpingsserien.

. Mullsjö-V.4ltorp 10-0, Slutarp_Vartof_ta.5- 0, Kättitstorp- F.alköping S_t, fot_kabb-Blidsberg L-2, Bjurum-_Tomten ?

"i;i*rn 5 b o.o 27- 2 10Mullsjö b b 0 0 2I_p 10Bjurum 5 5 0 0 B0_6 10Tomten E 4 0121_18 8

-Blidsberg b80219_19 6Kättilstorp 5 L Ot4.9_19 2Folkabo 5 1 0 4 4_25 2Vartofta 5 0 L4 7-2t 1Valtorp 50 74 Z-BB 1Falköping 5 0 0 b 4-15 0

'tlq-q}- Slutarp-Vartofta 5J).
Som väntat hemförde Slutarp en säker

seser över gästande Vartofta' Trots att
heinmalaget-hade ett gott övertag i spel
Iäto målå vänta på sig, viiket i viss mån
beroclde på anfallsmännens oförmåg-a att
skapa målchanser samt på Vartoftaförsva-
rets- goda arbete. Vartoftaforwards lycka-
des d"raga upp flera anfall men de saknade
fränhet i avslutningärna.

Slutarps iedningsmal och halvlekens enda
giordes äv nl. ArviOsson i 38 min'* I andra halvlekens första minut kopic-
rade hi. sin bravad från första halvleken
och därmed var ställning'en 2-0' Slutarp
tog definitivt hand om spele.t och Vartoftas
föIsvar hade fullt upp att göra. Gästernas
ströanfall volo dock inte ofarliga' Ett Jler-
[al hörnor fingo gästerna slåppa till och 

-på
ån såaan ökatiä vi. tilt 3-o i 10 min. r slu-
tet av matchen skadades vb' Engdahl i
hemmaiaget och flyttades ut på hy''..var-
if"åo h*tt- i 36 min' gjorde Slutarps fjärde
mål och i 43 min. slog ett hårt skott som
inatvatten inte förmådde hålla, varvid cf'
Andersson päpassligt s)og in returcn' . .

Hctnmalaget övertygade inte direkt vao
betråffar kedjespelet, medan försvaret'
*å* ittt" sattes på några hårdare prov,-kla-
iååe 

"ma 
uppgifter. Ch., hh och de båda

inrarna mär'ktes mest.
I Vartoftalaget gjordes de bästa insat-

serna åv måIv., vb., ch' och vh'

IIFUM-Hi*narp 4:f-5t.
På Odensplan möttes i söndags Kinnarps

I!' och KFUM i en klubbmatch i fri idrott,
vilken siutade med seger för gästerna.
Foängsiffrorna blevo 57-49.

Resultat:
100 m.: 1) Stig Karlsson, K. 12,0; 2) O.

Törnell, Ki. 12,1; 3) G. Leijon, K" 12,3i 4)
id. Sand6n. Ki. 72,4.

300 m.: 1) O. Törnell, Ki. 37,1; 2) Stig
i.(arlsson, K. 37,1,: 3) M. Sand6n, Ki. 39,6;
l) E. Joelsson, K. 40.0.

1500 m.: 1) G. Frisk, l<i.4.28,8;2) Bengt
llaessoi, I{. 4.36,6; 3) E. Joelsson, K.

Kula: 1) E. Arvidson, Ki. 11,90; 2) L.-8.
i,innarsson, I<. 10,90; 3) G. Frisk, Ki. 10,39;
1) Stig Kar'lsson, K. 10,26.

Diskus: 1) L.-8. Linnlrsson, K.32,72; 2)
C. Frisk, Ki. 29,06; 3) Ärne Svensson, I(.
)6,7\; 4) E. Kjell6n, K1.24,67.

Spjut: 1) Å. Torstensson, Ki. 47,81;2) G.
Agnby, K. 43,92; 3) Arne Svensson, K.
42,47; 4) M. Sand6n, Ki. 40,96.

Längd: 1) O. Törnell , I{i. 5,77; 2) G. Lei-
.ion, K. 5,66; 3) L.-E" Linnarsson, K. 5,28;
4) M. Sandön, Ki. 4,90.

Höjd: 1) O. Törneil, Ki. 155; 2) E. K.jel-
t6n, I(i. 150; 3) G. Leijon, K. 150; 4) Äke
Johansson. K.

Stav: 1) G. Wilgotsson, Ki. 310; 2) G:
Agnby, K. 260; 3) Ä. Torstensson, Ki. 260;
t) Äke Johansson. K. 250.

Stafett 4x100 m.:1)
Icnnarp 51.0. l6{q

Älrik Johansson, Kättilstorp,
Folke Aldön, KättilstorP'
Ehns, Vartofta,
S. Jacobssons Eftr., Vartofta,
Bergins, Gerum,
Gunnar Johansson, Hörnviken,
Tage Herrnansson' Kälvene,
Yngve Brage, LeabY,
Falk, Äsle,
Högstena Handelsträtlgård,
Carl Carlsson, FalköPing, tel. 759.

Frukt behättad meil röta köPes ei.

LEDIGA PIÄTSER

l|alrtm ä sta re befattn i n gon
vid Kinneveds nya folkskola förklaras
härmed till ansökan ledig under förut-
sättning att kommunalfullmäktige an-
slår medel för ändamålet. Tre mån. öm-
sesidig uppsägning. Tjänsten tillträdes
1 nov. 1947. Närmare upplysningar läm-
nas av undertecknad. Ansö)<ningshand-
lingar med lönepretentioner skola vara
undertecknad tillhanda senast den 20
sept. 1947. Fri prövningsrätt förbehål-
ies.

Kurt Larsson.
f,'olkskolestyrelsens ordf .

Adr. Kinnarp.

KINNI.,RPS IF OCH BöRSTIGS IK
möttes i söndags i en klubbmatch i fri

id;'ott varvid Kinnarp segrade med 50 p.
mot Börstigs 45. qlq-r>.

För iordningställande av

tomten vid Kinneusd$ tlya $kola
bortlämnas härmed detta arbete på en-
treprenad eller på tid. Arbetet omfattar
schaktning och fyllning samt krossning
av sten jämte utkörning av densamma.
I övrigt skall arbetet utföras i enlighet
med av arkitekt upprättat förslag och
arbetsbeskrivning, samt med underteck-
nade kommitterade träffad överenskom-
melse. Närmare upplysningar lämnas
av undertecknade. Skriftliga anbud
skola vara till endera inlämnade och
märkta "Anbud" senast den 25 sept.
Anbuden skola vara bindande t. o. m.
den 1 okt. Fri prövningsrätt förbehålles.5-r@uu rur vEtl4trgD.

Kinnarp och Slutarp den 11 sept. 1g47.

Erik Gustafsson. fvar Gustafsson.

SLUTARP

[n ttaglt lingon
irrhommer måndag.

Santldns Tel. Kinnarp 113.

Olof Nilsson l(innarp 106.

KFUM 48.8; 2)

- ul?,

Kinnarp-.

Tre dagars

1|östroalisation
med början i morgon ONSDAG.
Bl. a. realiseras: stuyar, blusar,
koftor, barntröjor, barnoveralls,
hemtröjor, herrbyxor, daur- och
h-qrrstrumpor, garner m. m.
Finare sommartyger till betydligt
reducerade priser.

GöR ETT BESöK
och
KöP BII,LIGT!

KINNARPS MANUFAKUR. &
SYATELJE.

En lättviktare
i gott skick till salu.

Tel. Kinnarp 86.

SI,UTARPI Fallfrukt
uppköpes till högsta diigspris

Sanildns Tel. KinnarD 113.



Falköpingsserien.
F alköping-F oikabo 1-1, Vartofta-

Kättilstorp 1-1, Valtorp-Slutarp 3-7,
Tomten-lVlullsjö 4-6, Blidsberg-Bjurum

6 6 0 0 34-5
6 6 0 0 33-6
651035--11"
640225-1.9
6372'24*24
611410-20
6174 5-26
6024 8-22
6015 5-16
601510-40

5-5.
Slutarp
Mullsjö
Bjurum
Tornten
Blidsherg
Kättilstorp
Folkabo
Vat'tofta
F alköping
Valtorp

Skara-Älvsborgs Pokalserie.
Sluta.rp B-Trädet B 2--4, Groianda-

Åsarp 6-6, Kättiistorp B-Vartofta B 3-0.
Grolanda
Trädet B
l'loby B
Äsarp
Kätitlstorp B
Slutarp B
Vartofta B

Itlq-qt' valtorp-stutarp 3-?.
I Rössberga. Våltorp, möttes. i söndags

rubr. lag, varvid hernrnaiaget förlorade med
3--7 efter att i paus ha haft lei-ningen:

$ilutarir inl.cclCe star <t .och efter 15 min.
grorde c?. E. Andcrsscn första i?åIet. E:f-
ier 4 rr'in. k-zitterade doch Valtorp eienom
.A. Cihlsscn. Spelet f1öt jämnt över båda
:;!,anlealvorna. I 33:e min. hade åter en
irctrI från A. Ohlsson kontakt med nätet i
Slutarps rnåI. 6 min. senare fich Siutarp
:n sl-rrffspark, soln hh' F,ehn placerade i
.:.1:":1. I första. hah'tids näst sista minut
iartst,a',1,'J.e i. Larsscn ståilningen till 3-2
tiil Vei'"oi'p.

I andra halvleks 7:e min. missade Slut-
aro en straff. men i 12:e lnin' blev stäii-
niågen. genoyn vy, .Ingerhage 3-3. +-3
blev stäIlningen strax efter genom frispark'
exekveiad av Hallagå1d: pfter en viid ka-
ia.balik fi'amför Valtorps inål blev det i 27

:;rin. 5--3 genoin Ejdor Ander-<son" Tvir
r:iål kor:-imo t1]1 i 40:€ och 41:a min. giordes
även av cf. Andersscn'

Under första halvtid var spelet iän-rni
fördelat, men i andra halvlek hade Slutarp
ett markerat övertag. Konditionen hos
Valtorpsspelarna tröt i andra haivlek.
Bl.and gästernas lag observeracle mån sär-
skilt innertr'ion Hallagård-Iljdor Anders'
son-E. Arvidsson och hh. Rehn'

Arne och Kurt Ohlsson var bäst bland
ValtorpssPelarna'

Bra domare Hoffman, StenstorP.

''t'

Men det har ej enbart presenteiats oss

vackra och goda saker cte scnasle dagarna

utan även stora tingestar. Till ieverantö-

rarria iiv de sistnämnda hör handlaride Wil-
got Johansson i llinnarp. If sin trädgård
iar fran nämligen skördat en rödbeta i2å

2,2 kg.
Och vi som. trodde att sådana stora röda

sdker lrlott kunde drivas upp längre öster

liusterittg ntl uågilr
och vikter äger rum i Slutarp den 22 ds.
Inlämnade redskap skola vara väl ren-
gjorda och åtföljas av förteohning och
namnuppgift.
8270 Statens justeraro.

Skördefest
i Åxtorpt missionshus sönd. kI. 15.

Preclikan av missionår Ernst Lars-
son ocil Karl Freij samt sångare från 

1

Trii,det.. Kaffe serveras. AlIa väl- |

1t
t2
11

8
I

3
9

,
1

5 3 2 A 30-9 8
5 4 0120-L7 8
4 2 1 1 74-5 5
421110-11 5
4t 03 3-202
3 0 0 3 3-9 0
3003 0-150

ulq-w7'

tr9FKffiffiff,å,
år Tåugavnlleu, Slutarp
söndagen den 21 sept. kI. 1"5'

ffsffifern S*$Hunfmrp

ilvftvuud fasliuhet:
vid stationssamhälle, innehållande Manu-
fakturaffär och Mjölkbutik, bostadslägen-
het om 4 rum och kök, balkong och hallar.
Villan är fullt modern, med fas-tighetsköpet
följer båda affärerna med dess inventarier.
Pris begäres 50,O00 kronor.

Nötkr*t"rrsöOrJi
Mönarps GårrI. Tel.54 Kinnarp.

Fa,lköpingsserien.
Ivlullsjö-Ejurum 1-0, Slutarp-Tomten

3-0. Kättilstorp -Valtorp 0-0, F olkabo-
Vartofta 1-3, Falköping-Blidsberg 2-4.
Slutarp
n'Iullsjö
Bjururn
tslldsberg
Tomten
Kättilstcrp
Vartofta
Folkabo
\raltorp
Fatköping

Skara-Älvsborgs Pokalserie.
Floby B-I{ättilstorp B 7-0, Glolanda--

Slutarp B 7-A, Åsarp-Vartofta B 7-1.

komn:1.

Kinneueds $ kyttefören i ngs
statspristävlan äger rum sönd. den 21
sept. med början för Rekrytklassen kl.
12, I klass kl. 12,20, II klass kl. 13, III
klass k,l. 13,45, IV klass kl. 14,30, Vete-
ran kl. 15, därefter tävlas om vandrings-
priser.

Sönd. den 28 sept. med biirjan kl. 7,30
tävlas om skänkta pris och vandrings-
priser.
8203 Styrelsen.

håller uppbördsmöte i Kinnarp hos
expediiören lörd den 20 kl. 16 och
i Slutarp å l(arins Cale måndagen
det 22 kl. 18.

Styrolsen.

f*nstycr<ningstillstånd. $l't-rrz' 
I

I Länsstyrclsen har meddelat tillstånd 
I

lför hr Fredrik Andersson; ödegården,l

iSiutarp, att utan hinder av gäl)ande 
I

I avstyckningsförbud för Slutarp ödegår- |

lden 1: 19 i Kinneveds socken låta av- 
|

l;rJ;!<" 
två områden om vardera 800 

|

ALL JAKT
iir förbiuden i Kinneveds s:n å L/4
matl Alarp (Johansson), 1/4 mtl AI-
arp (V. Olsson), 3/4 mtl SvenstorP,
U4 mti Sörby (E. Larsson) och O.
Perssons, Sörby).

Kinneueds Erk, $iukkassa

Ägaro och jakträttsinnohavare.

SEIIIEI-EDANDE SLUTARP t.qq-II. 
I

mö+.er he;.rnra på Tångava-llcn Tomtens
F-lag, vilket ej ar att ieka med trots de tvir
uslsste neC;rlagen. }{atchen irörjar kl. 15.

7 7 0 0 37:5 74
7 7 0 0 34-6 14
7 51135-12 11
7 4 a 2 28-26 I
7 4 0 3 25-22 8
712420-20 4
7t2411-,23 4
7 ! 15 6-29 3
7 02510-40 2
7016 6-29 7

SöNDAG
Kl. 6-8 em.
Barntillåteu"

MAX HANSAN,
John Botviil, Marianne Aminof{,

Emy llagman

Bröder srnollan
M. H. dubbelt så rolig som vanligt,

Kinnurp. , '

Sy klännin,gen hos oss,

Groianda
Trädet B
Flob;r B
Äsårp
Kä"ttilstorp B
Sluiarp B
I,'artofta B

6 4 2 0 37-9
5 4 0120-11
5 3 1 1 2t-5
531117-72
5104 3--27
4004 3-16
4004 t-22

10
8
a

7
2
0
0

NU ÄR TIDEN INNE att låta sy höst-
god sortering av tyger i olika prislägen.
Nu inkommet: GARNER, STRUMPOR,
UNDERKLÄDER m. m.

oeh vinterklänningen. Vi ha

tjockare DAM- och HERR-

Kinnarps Manufaktun- & Syateli6. rELEFoN 1B4.



Arrendeauktion
Genom offentlig auktion, som förrät-

tas å stället torsdagen den 2 okt. 194?
kl. 14, bortarrenderar O. N. persson sitt
ägande hemman t2/8O mantal Sörby i
Kinnevertrs socken. Villkoren tillkänna-
gives vid utropet..

Hemmanet ligger intill allmän lands-
väg vid korsvägen Brismene-Axtorp-
Kinnarp. Har prima åbyggnader, bo-
ningshus om 2 rum och kök, ladugård

dec. 1945 till salu.

Moder: Beata stb. 79063 '

Mjötk 1946 582T r. X 4,77 /o :
243 smfett

M öNARP$ GÄRD!,_,f4r,5å &qqg"A".*

Låglclndstjur
född den 24

Fader: Censor stb, 22504,

Inreg. berätttgad. -

med plats för g bundna kreatur och 2 I

hästar, har 7 hektar odlad jord samt be- Iten. I

Närmare upplysningar bäst genom be- I
sök å stället eller genom undertecknad. ;

/Vteddelande.
undertecknad som övertagit John Franssons åkeri får härmed rekommen-

clera mig vid behov av bil. utför djur- och godstransporter upp till g ton.
Tacksam för uppdrag.

Slutarp den 23 sept. 1g4?.

8423 Ragnar Johanson.

Falköpingsserien. tS/q-qt.
Slutarp-Tomtcn B 3-0.

Slutarp bchöIl serieledningen g:enom se-
ger över gästande "tomtarna", som inte
nämnvärt förmådde hota hemmalagets säk-
ra vinet. Matehrorultat€t fastsaålldes i
Iörste halvleken, då Slutarps forwards lyc-
kades bäst med sina attacker för att i and-
r'a halvleken trots stark press komma till
l.rolta rrrol gåsternas kompakta försvar
trfter spelet hacle ett par mål till för Slttt-
arp varit väl motiverade, då man hade någ-
la upplagda chanser som missades och
dessutom två stolpsi<ott.

Redan i första min. tog Slutarp ledningen
genom cf. Andersson. llemmalaget fick
'a"ån- hiirian ett. trra grepp om spelet c,ch
med gott understöd av ytterhalvor-na kunde
,ol'ltärds sxapa llera rarli€fa anfall. 2_-A
hiev det i 18 min., då Tomiens ch. skulle
nicka bort ett skott men i stållet nickade i
;nål utan chans för måIvakten, som sattes
rrr spel.

T forr.sättningen slan'ade bemmalagets
kedjemån. I 40 min., kom tredje tnålet ge-
,r,-lril ui, pA etr boli sorrt ruJlade in förbi den
lrortspelade målvakten.

Gästernas försvar värjde sig tappert i
andra halvleken.

Slutarps bakre försvar verhade säkert
och sattes ej på några större pr"ov, Iihb.
Rehn märktes mest i försvaret och i kedjan
hi., cf. och vy.

Det gästande laget, som inte förmådde
r,ippvisa det spel, rnan är van vid från det
iråliet hade sina bästa rnän i försvararna
ch. Nilsson och hhb. Andersson. I kedjan,
som inte lyckades tä igäng något vidare
spel, märktes mest hy. Sääf.

Domaren K. E. Lundgren, Skövde, gjorde
inga större misstag.

Hallagården, Slutarp.
HELGE WIKSTRöM. TeI. 101 Kinnarp. 8536

Falköpingsserion.
Vartofta-Falköping ?-0, Vattorp-Fol-

kabo 1-3, Tomten -Kättilstorp O-0, eSur-
um-Slutarp 2-6, Blidsberg-Mullsjö 1-a4.

SöNDAG
Kl. 6-8 em.
Barnförbj.

Slutarp
l{ulisjö
Bjurum
Tomten
Blidsberg
Vartofta
Kättilstorp
F olkabo
Valtorp
F alköping $

8 8 0 0 43-7 16
8 8 0 0 38-7 16
8 5 +2 37-18 11
8 4 1,. 3 25-22 I

Zetterling 
- .4,tf Kjellin

Löwenadler 
- Stig Järret

I
0ctt

Maj
Itrolger

I nis
841329-30 I
822418-23 6
813420-29 5
8215 9-30 5
802611---43 2
8016 6-34 1

Skara-Älvsborgs pokalserie.

Floby- Åsarp 2-1, Kättilstorp-slutarp
1-2, Vartofta-Trädet 1-2.
Grolanda 6 4 2 A B7-gTrädetB 6 5 0 1 22-12
FlobyB '6 4 L 1 28- 6Äsarp631rZ18-14
SiutarpB 51 O 4 5-18KättilstorpB 6 1 0 5 4-29
VartoftaB 5 0 0 5 Z-24

;l
tl

lXy tommunalfullmäktig I Kinneved.

. I Vid inför länsstyrelsen företagcn röst-I lsammanräkning för utseende av efter-
Iträdare åt avgå,ngne kommunalfullmäk-
f tigeledamoten i Kinneveds kommun
llantbr. A. Bohman, ödeg., Slutarp, vil-

1 | ken avflyttat från orten, befanns f. d.

I ltott<strott. Albin Gustafsson, Slutarp.
I lvald till kommunalfullmäktig för A-
I lSrulpen "Opolitisk samling". Valet gäl-
I ller för tiden till den 1 januari 1951.

' 
I uaho-qT.

. f Dlrelitionen för Frökinds ltuistids-
'l förbund
: I nar vid sarmmanträde upprättat för-
lslag till inkomster och utgifter under
inästa år. Arvoden och reseersättningar
lupptagas till 5,800 kr., expeditionshyra
I och telefon 200 kr., annonser och skriv-

' lmateriel 150 kr. samt för oförutsedda
.lbehov 125:64 kr. Som inkornst har be-
'lräknats statsbidrag 1,300 kr., utdebite-
lringar från Kinneved 3,088:26 kr., Bör-
lstig 932:02 kr., Brisrnene b6?:80 kr. och

10
10

9

t
2
0

Skördefest höIls i Axtorps missionshus
i söndags iinder irtol til.rslutning. Missiqaär
Ernst Larsson och K. tr'reij predikade var_jämte sånga?e från Trädet medverkade.
Kaffeserveringen och kbllekt inbrinsade 96
kr., vilket belopp oavkortat går tili Sven-
ska missionsfOrbundetl trls-ql.

Mindre lastbil
Volvo 1939, last 21()0 kg., i prima
skick med nya däck, till salu.

Tel. {i Kinnarp. 8548

Såruggudstiänster
anordnas sönda,gen den b okt. i
Asarps l\{issionshus kl. 3 em.
Siutarps Missionshus kl. 6 em.
Sel<r. V Zimmergren, Arv. An-
delsson och sirnlare från Kö-
Iaby och ,\sarp medverkar.
Kollekt. Tlcilkommen.

t

iOlympla, Slutarp,
I visar i morgon "L"is och Iöjtnantshjärfa"t-
lmed Maj Zetterling och Alf Kjellin i huvud-

Vårkumla 438:06 kr.

SöNDAG
Kl. 6:8 em.
Barnförbj.

Gunnel Broström : Erik fJell
Sven Lindberg - Do'uglas.Håge
Gösta Cederlund . Ivar-X(åge

BARB ACKA
"Äldrig vet .j,ag mig ha sett eir

vackrare film. Varje bildruta är ett
konstverk, där är sol, ljus och rymd
över varjd scen." ;:'i j' .- 'rollerna. agor| - td-"d19

i



Vinternys amatörer
serverar löldag och söndag den 11 och 12 okt. kl. 20 sup6 med dessert
på

VÄRI}SHUSET MUI\TERGöKEI\.
Kabar6 i två dukningar och 28 rätter (något saltade).

Lokal: VINTERI{Y' KINNARP.
6 mans orkester underlättar matsmältningen.

Numrerade sittplatser i förköp fr. o. m. fredag hos wilgotssons, tel.
6, och hos Arvidssons, tel. 22.

Till smaklig måltid inbjuder Vinternys amatörer'

EE -äE c' 
I

ivsrEäreF{.e v,arårn för s[o!.f i
. ' {' G Iä ses"ieBi,fiE{åfc[N. a(16-421' i

I

.&lulls;ö övc.'tcg i söudags ledningen i I

Faiköpingsserien genorn att inför rekord- |

pubiik i en liårc]. och rafflande uppgörelse 
I

beBcg'je Siu'cal'p i":red 6 1,. Xlet stora måi- 
|

reruital-ei moig.rarzide doch inte vad som I

Till därtill berättigade utlämnas

tilläss$ksrt
efter ansökan:

Brismeno onsd. 8 okt. k]. 10.
Ekarp onsd. 8 okt. kl. 15 och 17.
Slutarp månd. 13 okt. kl. 14.
Vårkurnla månd. 20 okt. kl. 14.
Kinnarp måndagar kl. 9-72.

Medtag talong och personkort.
Glöm ej avgiva areal- och svindekla-

ration.
8888 F rökinds Kristidsnämnd.

Ett namn som vi f. å.
hade särs}<ild anledning fästa oss vid, var
Rune Fredriksson, Kinneved, som då vann
hl. II. Genom det utmärkta resultatet 23

träff delade han nu toppen i kL II. I insatsen
gjordc Emil Th. Larsson, Tidaholm, stlått
sensation g:enom at i stående ställning mot
flgurtavla på 100 m. skjuta så gott som
fulit. >ha-'ar. ( eLo- a.K{uq"/-)

SLUTARP

hänrle p€r. plånen, ty speiet va:: betyaligt
järnna.re, och även on.r lvftillsjö hade det
bästa cch mesta av spelet" bjödo .gästerna
heia ti'-len gott irotslirnd. Ilemmapcjkarna
flngo gr:$ '-itdeining på sina rlåIchanser,
vilket inte i<an cägas om Slutavp, som vid
flela tiilfä.llln hade verltlig otur framför
mål. trlti resuliat sorl exempelvis 3-1
hade nog' r'rrotr,r'arat spclfötdclningen.

Ir4atchen, scli1 r/ar av stor betydelse för
de båda lagen blev hård och hetsig och det
kämpades om vat'je boll. Det ruffades en
hel del och gästerna voro nog de, som syn-
da.d-e i:rest. I)onal'en, Thorsten Gustafsson,
tr'all<öping, hade en svår uppgift men kla-
rarle den på ett utmärkt sätt och hade hela
tiden rr-ratchen i sin hand.

Slutarp bestod av hårda och snabba poj-
kar. I ciet hårc].slående försvaret, där det
dock "tjongades" på tck för mycket, var
hh. bäste man. Ch. Rehn hade svårt att
stoppa mullsjöcentern Ciaesson och tillgrep
ofta alltför ojusta inetoder, vilket till siut,
lenderade honom cn varriing' I vy. hade,
gästerna siit bäste spelare, undcr det <Ic in- 

|

dividueilt goda pojkarna på vi. och cf. dre- 
|

vo bollen för mYcket i sidled. 
I

I riet jämna hemmaförsrraret utförde Elf I

ett goit arbete mellan stolparna och ute-
för'svarzrrnå gjorde vad på dem ankom.
Llnge Kar'l-Erik Johansson fick applåder
föi' sina snabba och effektiva ing-r'ipanden.
Cf. Clrr.esson hndo rrånga heta uppgörelser
med Slutarps hårdför'e clt. tnen kom ofta
icss och kr-rnde också åstadkoiama fyla
niål. "Jurlbo" Linrlstedt spelade tillbaka-
d:raget rnen uträttade 

- 
speciellt i andra

halvlek 
- 

ett gott arbete.

Slaktade
uppköpas måndagar

Sanddns. Tel.

höns,
och tisdagar.

Kinnarp 113. 
I

Kinnarp.
IÄATTVARP och GARNEE

i vackra färger nu inkommet.
DAM- och HERRSTRUMPOR

i tjockare kvalit6er.
ELÅKLÄDNR, TYGER

i god sortering.

Kinnarps Hanufaklur- och Syalelier.
Tel. 134.

FalköPingsserien.
ltuilsjö Slutarp 6-1, Kåttilstorp-Bju-

'i-r,n 0' 3. I,'oikabo Tomten 5 -2, Fall<ö-
rirg- Valtorp 2- 3, Vartofta-Blldeberg

Ilirektionen för lrrökintls häratls
polisdistrikt qhc'q>.

har vid sämmanträde upprättat för-
slag till inkomster och utgifter under
nästa år: På utgiftssidan återfinnes po-
lismannens lön 5,968:36 kr., 'beklädnads-
bidrag 150 kr., hyra för tjänsterurn 300
kr., semesterlön 306 [<r., pensionsavgif-
ter 100 kr., telefon 110 kr., skrivmate-
riel 100 kr., försäkringsavgifter 20 kr.,
arvode tiil direktion o'öIi revisorer 150
kr., brist vid årets rbörjan 400 kr. och
för oförutsedda behov 791 :43 kr. ,Som

inkomst har' beiäknats Statsbidrag rned
2,425 kr. samt uttaxeringar från 'Bör-
stig 1,118:43 kr., Brisrnene 680:76 kr.,
Kinneved 3,645:92 kr. och Vårkumla
525:68 kr'.

O:LUTARP

i',{rt ls'ö
:ilutarp
t'lirrIrrm

Ilomten
3iidsi:erg
Tartofta
F olkabo
Kättilstorp
i'altorp
Falköping

9900
I8 Q1
96!2
9414
9474
9:i24
9315
9135
9'1 26
9018

4+- 8
jt 1t

40 -78
ör- öö
2!-25
1/ at

2}- 32
71 ,-45
8-37

passande för vävnih$'"riv *:n l<. pats-
mattor utförsäljes från iager i 5, 10,
15 'o. 25 kg. forpackuiugar å kq 1::
ko. lllinst 10 ks. fraktfritt. Obs. uriset.

, 
Kiltneueds $ltyttefiirenings

Itävlingsskjutningar fortsätta söndagen
I den 12 oktober kl. 13.

8974 Styrelsen.

Kinneved.
ORD. KYRKOSTÄMMA

1947 kl. 3 em.
Pastoratsstämma efteråt.

9014

Skinnspint

kg. Ilinst 10 kg. fraktfritt. obs' priset.lli nosst*.roens skola tisdagen den 14 okt;

1B
10
aö

q

B
7
b
4
1

CEMENT

Skara-Älvsborgs Pokalserie,

'-lticlet B--Vartofta B S-0, Åsarp-Flo-
b-:'B 2-2, Siutarp B--Kättilstolp B 12-0.
lrädet B
(il'olania
.!.;'1oh"- B
Ä,.,jårp
Sl.utarp B
Kättilstorp B
Vartofta. B

7 6 0130-12 12
6 4 2 0 37-9 10
74.2125--810
732220-*168
62 0 417-18 4
7. 10 6 4-41 2

6 0 0 6 2-32 0

på lager.

SANDåNS.

Reclan från L;ör.jan biev det l-tög fart' Ef-
ter fyls minuters spel var det kiart för
mu.llsjli1ednin!{ B:cnon1 ett närshott av vy.
Axelsgon. I 36:e min. blev det 2-0 genom
Clsesson och sarnme man ökade iedningen
i 43:e min.

Efter ? min. spel i andra omgången fick
Claesson en boll fr'ån försvaret och trårt-
tackiad lyckad.es han slita sig igenom och
nä.La. Slutarp hade några goda anfall och
i 60:e tr-rin. trtorr. redriceringen genom cf. trtt
lamt skott från Claesson blev 5-1. Slut-
rcsultulet G -1 faststä]ltlcs i 84:e mi. av
AxeIsson.

Årets rekordpublik * 273 betaiande -noterades.

- I en förmatcl-l mellan pojklag vann
FIaho över &Iulisjö mecl 4--0. I en rnaich
på förmirldo-gen segracie Flökensås IEr över
L{ullsjö B rned 2-1.

Arto trröslr:, Kinnarp.

Ortlf.



TILLKÄI\INA GIVAl\[D BN

[*mgörelse.
Göte Äronsson i Kinnarp har härstädes

anhållit om tillstånd till beställningstrafik
för personbefordrån med stationsort i Kin-
narp, Kinneveds socken, med automobilcn
P" 7964, lämplig för befordran av högst 6
passag'erare, jämte därtill kopplade släp-
vagnen R 289, godkänd för befordran av
resandes handgods till en myckenhet av
högst 520 kg., vilken trafik tidigare ut-
övats av Rune Heimner i Kinnarp med au-
tomobilen R 7252 och släpvagnen lt 289.

Ansökningyshandlingarna hållas här till-
gängliga intill den 24 oktober 1947: oelt
äga trafikföretag, som kunna beröras av
den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vil-
ka ärendet kan angå, att före angivna dag
till länsstyrelsen inkomma med skriftliga
yttranden över ansökningen.

Mariestad å landskansliet den 9 oktober
L947.

LÄNSSTYR,EI,SEN.

Kungörelse,
Helge Wikström i Hallagården, Slutarp,

har härstädes anhållit om tillstånd att
övertaga den av John Fransson i Kinnarp
med stationsort i Kinneveds socken utöva-
de beställningstrafiken för godsbefordran
med automobilen R 2653, godkänd för be-
fordran av högst 4.080 kg. last ävensom
rätt att till ifrågavarande automobil i tra-
fiken få koppla en släpvagn lämplig för
en last av högst 2.290 kg.

Änsökningshandlingarna hållas här till-
gängliga intill den 24 oktober 7947; oeh
äga trafihföretag, som kunna beröras av
den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vil-
ka- ärendet kan angå, ått före angivna Cag
ti.ll länsstyrelsen inkomma med skrifiligå
yttranden över ansökningen.

SöNDÄG

Mariestad å landskansliet den g oktober i1947, I

LÄNSSTYIT,ELSEN. I

6-8 ern.
Barnförbj.

NILS POPPS

i succ6filrnen

ffimHämffiffiffiffi

F@trffiffiee
å Tångavaflen, SlutarP,

söndagen den 12 oktober hl. 11,15.

Grolanela-SlutarP B

Kl. 14: :

MULT,S.Tö_SLU{-AH,P

t11l
På mångas ,Egnäran ges

den 26 olit. hL 20.

Yi,nter ny s te at er am, atör er,

FÅ- J'.,1.T1C.\VAT,T.EI'T I S.LU-TÅ.]:P. 
In1öioi. li,',;:i raleg,t l.irrllsjö IF i tf1_nnC- 
|le. sc, :l.in:li, rr i li;r1!:öI;ir.g;,sc: ien. SIF var' lju biil L ' r' i r\l r:li +iö Cn r rd slir':'ci na visa I

och ltan. tr<a.;:sl<e ta cn eller annan poäng. 
I

Matchen bör'jar kl.

Vinternys teateramatörer tt/lo-'t).
uppföra i kväll och i ,morgon kl. 20

cabar6n "Värdshuset Dfuntergöken" i 1o-
kalen Vinterny, Kinnarp. Frogrammet
Lipptar rbl. a. rnusik, sång, sketcher,
kupletter och ett fiertal lokala inslag.

Olycka vid seriofinalen i Slutarp:

7 6 0130-12 72
7430391111
8 4 3 1 26-9 l1
8 3 3224-20 I
7 2 1 4 79-2{J 5
8116 5-42 3
7016 6-36 7

Kaba rån "V ärdslrurset MunferEöf<el? "
i repris i lokal Vintorny, Kinnarp söndagen

FOLKLEKAR.

ffiax$Em$ö$p@Eatre ffEek

bgm aw$parkat" 1u'l{o-v}'

Vid den med stort intresse motsedda se-
riefinalen i Falköpingsseridr i Sl.utarp i
söndags mellan Mullsjö IF och hemma-
laget inträffacle ungefär en kvart före sruc-
signalen en olvckshändelse.

Slutarps vänsterinner Gillis Hallagård
skulle just centra till en medspelare, då,

han attackerades av l\'Iullsjös högerhalv
Ragnar Andersson. Det bar sig därvid ei
bättre än ått den sistnåmnde fick ena benet
i sådant läp-:- att Flallagårds känga träf-
fade siäIva skenbenet, som gick av.

Med hjäIp av en sjukvårdskunnig dam,
som åsåg matchcn, anlades ett första stöd-
jande förband, varpå den skadade forslades
till lasarettet i FalköPing.

Såväl medspelare som publik äro ense
om, att clet skedda helt får skrivas på
olyckskontot.

Fall<öpingsserien.
Slutarp-Mullsjö 1-1, Valtorp-Falkö-

ping 3-2, Tomten-F-olkabo 2-2, Bjururn
--Kättilstorp 6-4, Blidsberg-Vartofta
L_4.
Hullsjö 10 I 1 0 45-9 19
Slutarp 10 817 45-14 17
Bjurum 10 7 72 46-22 15
.'omten 10 42429-29 10
/artof'ua 10 42425-26 10
Slidsberg 10 47532-97 I
lrolkabo 10 32 516-34 8
Valtorp 10226\7-47 6
.{ättilstorp 10 13624--38 5
r'aiköping l-0' 0 l- I 10-40 1

Skara-Älvsborgs Pokalserie.
Slutarp B-Grolanda 2-2, Kättilstorp B

-F10by B 1-1, Vartofta B-Äsarp 4-4.
Irädet B
Grolanda
Floby B
Åsarp
Slutarp B
Kättilstcrp B
Vartofta

Yartnfitaglrtsns
lnde[smelerittire nfl n $.

Anbud å mjölktrrinsPort å linjen
Ä.larp-Naslarl;-Vartoftn för' iri' 1 948
inforäras "hanned",\nbudett skola
varä inlämnade före den 25 okt 194?.

Styrelsen.

DANS
i Förenlngslokalen, Slutarp

lördagen den ,.8 okt. kl. 20.

By ggnadsföreni,n gen,

t5lro-,l)' Stutarp-iliulisjö 1-1.
Den andra finalen. i Falköpingsserien

mellan rubr. lag gav delad poän& till resul-
tat och Slutarp försatte därmed chansen
att komma upp järriåides fired Mullsjö.
Matchen bjöd på god fart och var stundtals
hård. Något spel att tala om presterades
öj, därför stod allt för. mycket på spel för
båda lagen. Hemmalagcts forwards fingo
igång flera bra anfall, men dessa stoppades
av gästernas gode försvar rrie"ff chb. 

'l-spet-

s'en: Slutarps halvbackar dr.evo dock på
oförtrutet och efter 20 minuters spel kunäc
hy. Andersson "näta" på en passning äv vy.
Ifemmalagets ch. neutraliserade helt Mull-
sjös .farlige cf. Claesson men blev i viss
mån orsaken till att gästerna fick sitt ut-
jämnande måI. En bakåtpassning till mål-
vakten misslyckades med resultat att cf.
snappade upp bollen och slog den i mål för-
bi den stillastående målvakten. Gästernas
kedja överraskade med god skottförmåga
men Slutarps keeper var på sin vakt.

Hemmalaget med sitt övertag i andra
halvlek borde kunnat avgöra matchen i sin
favör, men turen var det inte bevågen. Å
andra sidan gjorde gästernas försvar en ha-
bil insats och var tili stor del anledningen
till att Slutarps forwar.ds inte fingo ut nå-
.got av sitt spel. En kvart före matchens
slut råkade Mullsjös hhb. få benet aVspar.
kat vid en situation, sorn relaterats i tid-
ningens tisdagsnummer. Ifpprepas bör att
vid tillfället förekom inget ojuste angrepp
utan ren olyckshändelse förelåg. Händel-
sen Iade na.turligt nog' sordin på stämning-
.en och matchen avsiutades i rhatthetens
tecken. Några minuter föreslutet av mat-
chen lycka,cles Slrrtarps cf. komma igenom
och lade på en "rökare", som slog i ena
krysset och därmed gick chansen till seger
förlorad. Gästelna förrnådde inte upprepa
sitt spel. från för'ra. söndagen och fingo fin-
na sig ått ligga under i spel. Chb., hb. och
cf, samt hi. hör'de till de bästa i laset,
Flepmalagets hi. förmåclde inte åstadköm-
ma någ'ot positivt, medan de övriga kedje-
spelarna vqro gansha jämna men svaga i
avslutningarna. Halvbackslinjen stocl för.
det bästa försvarsarbetet. Matchen hade
samlat 200 personer och dömdes av K. Re-
ding, Ulricehamn, vilken kunde använt Di-
pan lite oftare.



SöNDAG
Kl. 6-8 em.

Barnförtrj.

TOLLIE ZELLMAN
OLOF WINNERSTRAND
HASSE EI(MAN m. fl.

ilIedan porten
laa I?t{nf sJcfiogrv

En film med mening och hjärta. Se.

Vid behov av

ffiHt
ring
KI'NNARP'S BILSTATION
Tel. 9?. Göte Aronsson.

Sisrs skörderapportern& : Ltf6-v't. (tÅw"
o.t(t 4)

1 0 52-- 10 21.
1 1 59-15 19
1 3 47-26 75
24272772
2 5 30-32 10
2 5 77-34 10
1 6 33--44 I
3 6 27-29 7
2 7 t7-48 6
1'10 7L-42 1

Pokalserie.

7 6 0130-1.2
7 4 3 0 39-11
8 4 3 1 26-9
833224-20
B3!479,-20
8116 5-42
8 0 L7 6-36

T-a.tåirima torr sågspån
fill s:rlu. Å.-8. tilutarlls Möbelindustri,
S-[utarp TeI. 45 lfinnarp.

SÖ]TDAG
Kl. 6-8 em.

Earnförbj.

Sigurd Wall€n, Doris Svensson,
Luclde Gentzel

l$#n ffirlgnrma blomma
"Sigurd Vr'alldn gör åter en monu-

mental figur.... Ilampe Faustmans
bästa.... ämnet förvandlas i levande
fuiltonis film."

['alköpingsserien.
MuIlsjö-Btitlsberg 7--1, Stutarp---Bju-

rum 4-1, Kåttilstorp-Tomten 3-1, !-ol-
kabo -Valtorp 1-0, F"alköping-Vartofta
1-2.
Muilsjö
Slutarp
Bjurum
Vartofta
Tornten
!'olkabo
Blidsberg
Kättilstorp
Valtorp
F alköping

Skara-Älvsborgs
Slutarp*Vartofta w.

Trädet B
Grolanda
'F loby B
Åsarp
Slutar'p B
Kättilstorp B
Vartofta B

zt ho'{). Slutarp-Bjururn 4-1.
Det var med nöd och näppe som Slutarp

r'äddaCe birila poängen i söndagens rnatch'
Då sex rnin. vai kvar av nratchr:n var släll-
ningen 1-1. I{esnm€rlagets snabbe cf. An-
dersson, soin hå.llits bla i sehack dittilis,
iy'ckatles konrnta från sin bovailare. Han
rann igenorn på sir"t specielia mon6r och
ti]lvtrrka,fe tre mål på iika rnånga minuter'
Och där'lgenom fick hemnralaget våirdefulla
poäng'i karnperr om seriesegern. Det spel
som pr:esterades var inte mycket a'rt hurra
för. !'öre pausen var spelet gairska .iämnt
k:rnske med ett litet plus för Bjurum. Hem-
malagcts keci.ia, som ,Jecitneladcs tili fyra
man genoln hdgetytterns justerinS, kom till
kor'tJ mot gäster nas försvar, som spelade
starkt. Bjulums vi. gav sitt lag ledningen
med 1-0 efter 17 mln. spel. Några flera
verk'liga rnåIchanser hadq dock inte Bju-
rurn trots sitt övertag i spel. Andra halv-
lek var deb Slutarp som beståmde takten
och utjåmningen sköttes om av hi. Arvids-
son I 14 min. Slutarps vi' blev i samma veva
åven han justerad och flyttades ut på en

Srtterplats. Den till tre man reducerade
kedjan kunde få igång några framspelnin-
gsr men framför mål l.yckades man inte
i{alvbacka.rna matade fram boll efter boll o.

till slut iyckades cf' som ovan nämnts med
slna solorusher.

Ch.; vh. och cf. lyekades bäst i hemma-
laget.

1 Biurums lag voro målvakten, ch., vi.
och cf. de båsta.

Brg domare var Torsten Gustavsson, Fal-

11 10
11 I
11 7
11 5
11 4
11 4
1t- 4
11 2
11 2
11 0

ffi&pW@-gB#_L
å Tångnvallen, *Slutarp
sönd. den 19 okt. kl. 11.rr.
Vartofta SK b.*$lutarp F.
Kl. 14.s0.

BJURIJM * SLUTARP

SLUTARPS IF
mö'uer i morgon på hemrnaplan Bjurum'

Matchen börjar k1. 14.30.

Ett sto
sallr. Storegårclen, Slut-

9292

E n r--ftri kviga,
till salu.

gåggg, 
I

Prima östgötaärter 
I

lättl(oktfl,, aY ärcts skörd, nri iitlcomna. I
I

Sand6ns. llr1'l
För att ha åkt cykcl ulan att ha lyktorna I I

tänqla zsho'\|' ll
fingc tr'e pel'sonor från Kinnc"'ed,-rn-frå,n | |

Elirlsbcrg, cn frrtr Sandhe in' tvL rrJ.n ['utr- 
| I

ra, cn f iån Äsarp. en fi'ån Våtkumla samt ll
en från Brisnrcne böta 1C kr" vardcra' 

ll

Kinrrevecl.
AXTtsA GÄLLSTÄMMA

\2
11
11

cl

7
Q

L

köping.

Illz är till
arp,

Fa,lköpingsserlen.
Vartofta-Folkabo 3-1, Valtorp-Kät-

tilstorp 6-0, Tomten--Slutarp 1-2, Bju-
rum-lVlullsjö 3-7, Blidsberg-!'alköping
ö-r.
Mullsjö
Siutarp
Bjurum
Vartofta
Blidstrerg
Tomten
Irolkatro
Valtorp
Kättilstorp
Iralköping

kalvställning 1 nov.,
Tel. 73 Kinnarp.

i Rossbackens skola
1947 kt.17.

I

f 
En rödbeta på p,6 trg. ztlrc'ql-

,l^..llnr skördats hos Gunnar Gustafsson,
- lSöclerbo, Slutarp.
Ll

72
t2
72
72
\2
12
10
1t
72
12

27
15
11

11
10
L0

8
7
1

11 1
10 1

62
51"
42
42
32
23
n1

0 59-13
1 61-16
4 50- 33
4 tsO-28
6 36-45
6 31-34
6 18-37
7 23-48
7 27-45

L1 t2-45

[empiet W |lterffiw
anordnar

OffenUig uutlerhållningsafton
i lokal Vinterny, Kinnarp, lördagen

den 1 nov. kl. 20.

Föredrag av riksinstruktör Arne Svens-
son. Omväxlande prograrn. Kaffe-

servering. Folklekar,
-l

li
månd. den 3 nov.

Orilf.

Skörstorp, Kinneved och
I{ykyrke förhåååandevis bra.i

Kinnevetl och Vårkurnla: höstvete 2,
höstråg 2,5, värvete 3, korn 3, havre 2,8,
blandsäd 3, potatis 3, foderrotfrukter 2,5,
hö från odlad jord 2 oct, frän naturlig äng
2, Beräknad skörd per hektar: höstvete
1,600, höstråg 1,?00, vårvete 1,600, korn
1,500, havre 1,400 och blandsäd 1,500 kg'

Potatisen och rotfrukterna välbärgade'
men en del tidigare potatissorter har givit
mindre skörd beroende på torkan' Betet
och återväxten har lidit av torkan, varför
kreaturen måste stallfodras tidigare än
normalt. Höstsådden gynnsammare än
beräknat.



*!Jr"-- Tomten B-Slutarps IF
tn
I-i.

Tomten B och Slutarp presterade ganska
bra spel vid söndagens match i Falköpings-
serien. Resultatet blev 2-1 i Slutarp-
favör.

I'omten var förstärkt med "Kola" Bäck
dahl och Ove Sä-ä'r, vilka också hörde til
de bättre. H.alvbackskedjan var annarr
Tomtens bästa lagdel.

I Slutarp voro hhb. Rehn samt hi. och cf
de bästa. Slutarp saknade sin bästa spela-
re Hallagård och hans ersättare var inte av
sarrrma Iilass.
. Slutarp tog ledningen i 30 min. genom hi
1-1 blev det i 42 min. då cf. Ove Säåv sloi
en boll i mål från nära hå11.

I mitten av andra halviek kunde Slutarpr
cf. göra segermålet, som inte såg otagbart
ut.

Klt;s gy,uta$tiköyttiltgnr
lagel sin början tisdagen den 4 nov.
kl. 20 i.N. T. O. IokaXen.

trinnorps I. F.

Affärsöverlåtelse. V\-4r.
Köpman E. Rosman, Åsarp, överlåter

från den 3 nov. sin affärsrör:else. som
drivits scdan 1924, till hrr Assar Wil-
Botsonx ocir Inge Karison.

*-glnk;nnory

Ir rrrorsvunnen.
Flamiltonstövaren Pang försvann

från Mönarps egendom sydväst Xral-
köping på rävdrev i riktning Ris-
holmen mot Slutarp tisdagen den
4 d:s. Den, som kan lämna upp-
Iysningar om hunden ombedes sätta
sig i förbindelse med Bune Seipel,
Kansligatan 7 A, Skövde. Tel. 111
Skövde ell. Grolandaby 21. Veder-
gällning.

Fältskiutn[ng
anordnar Kinnovefls skytteförening
söndagen den & nov. kl. 13. Sam-
ling vid Byslåitten.

Farligt område terrängen syd och
sydöst om Byslätten.

STYRBLSNN.

9950

SÖITB.{G
Kl. 6-8 ern.

tsarnförbj.

GEOtsGE F'ORMtsV
i sklattsucc6n

H}ffi' wmo åsxfim jmg
Den ena skrattsalvan avlöser den

andra irett!

SKYTTE
" 

- 

u.ilrc -"1> .

Kinnevedt Skytteförening
hade i lördags anordnat samkvänr i sam-
band mecl prisutdelning för årets tävlingar.

Den avslutade skyttesäsongen har varit
synnerligen iivlig och flera goda resultat
ha uppnirtts. Vetetanerna hålla fortfaian-
de stilen och flera av ungdomarna visa io-
v:rnde anlag och bli säkert att räkna med
i framtiden.

En stor och gedigen prissamling stod till
förfogande, vilken skänkts av såväl enskil-
Ca personer sorn sammanslutnlngar och
företag. Ordf. Juiius Carlsson meC assis-
ians av sekr. Gustav Johansson fördelade
priserna enligt följande:

Statspristävlan. Veterankl.: 1) Valde-
mai Johansson 60 p., 2) Julius Karlsson 46.

I{1. 4: 1) Gustav Johansson 6a p., 2) Gö-
ran Gustavsson 63. 3) Sven Johansscn 61.

Kl. 3: 1) Olof Andersson 66, 2) H. Trygg
55. 3) L. I{ermansson 60.

Kl. 2: 1) Gösta Larsscn 75 p.,2) R. Fred-
riksson 71, 3) L. Arp 66, 4) R. Görans-
son 65, 5) Harry Johansson 64, 6) Folke
Larsson 64.

I(1. 1: 1) Sven-Olof Johansson 7.7, 2) E.
Kjell6n 69, 3) Stig l{arlsson 60.

Rei<rytki.: 1) Sigvard Anderson 98, 2)
L. Engdahl 85, 3) R. Abrahamsson 84.

I skjutningen om vandringspriserna ble-
izo rcsuitaten följandc:

Vandringspokalen: 1) Gustav Johansson
l7 p., h Valdemar Johanssön 77, 3) Sven
Johansson 76, 4) Göran Gustavsson 72, 5)
,rolke Larsson 69.

Lundells v-pr.: 1) Valdemar Johansson
56 p., 2) I3ertil Engdahl 53, 3) Olof Anders-
:on 51., 4) K. Arp 51, 5) Erik Gustavsson 50.

Mörks v-pr.: 1) B. ltrngdahl 49 p.,2) Gös-
ia Larsson 49, 3) Valdemar Johansson 48,
1) Ilarry Johansson 47, 5) Gustav Johans-
son 46.

I(innarps Textils v-pr.: 1) Gösta Larsson
l0 p., 2) Gustav Johansson 49, 3) R. Fred-
iiiisson 49, 4) Vatrdemar Johansson 49, 5)
'.. Trygg 48.

Fredriksson & Sons v-pr.: 1) VaId. Jo-
lanson 44 p.,2) Olof Andersson 43, 3) Gus-
av Johansson 42, 4) E. I{jell6n 42, 5) Gös-
-a Larsson 41,

Ing. Gabrielssons v-pr.: 1) Evert l.arsson
i5 p:. 2) E. I(jellrin 54, 3) J. Karlstedt 53,
1) Gösta Larsson 52, 5) Sven Johansson 51.

Nolgårdens v-pr.: 1) Gösta Lar'sson 46 p.'
l) K. Arp 45, 3) E. Kjell€n 45, 4) Harry
iohansson 44, 5) R. Fredriksson 44.

X'abr. Sven Johanssons v-pr.; 1) Gustav
Tohansson 5a p., 2) Vald. Johansson 52, 3)
T. Karlstedt 50, 4) K. Arp 50, 5) L. trIer-
nansson 48.
IJrrnakare Älgot Carlssons v'pr.: 1) R'

lrredriksson 49 p.,2) Gösta Larsson 49, 3)
lustav Johansson 48, 4) B. Engdahl 46, 5)
Iarry Johansson 46.
Edvin Eriksscns v-pr.: 1) R' Fredriksson

tB p.,2) Georg Johansson 45,3) Gösta
,arsson 44, 4) A.. Torstensson 44, 5) Folke
Larsson 44.

IJrmakare Ekblads v-pr.: 1) Gösta Lars-
;on 54 p., 2) Sigv. .t\ndersson 51, 3) Vald
Iclransson 48, 4) K. Arp 47, 5) J. I{ar'l-
;tedt 45.

Hudene-!'ala v-pr.: 1) L. Hermansson 47
r., 2) Giista Larsson 45, 3) Iroll<e Larsson
13. 4) B. Engdahl 43, ö) R. Fredril<sson 43.

Bröderna Larssons v-pr.: 1) J. Kal'lstedt
',7 p., 2) R. tr'redriksson 46, 3) E. Kje116n
l5 4) Ä. Tcrstensson 43, 5) Gust' Johans-
.on 43.

Slutarps Hanclelsträdgårds v-pr.: 1) B.
)ngclaht 50 p., 2).Ii. Trygg 48, 3) Harrv
rohansson 4?, 4) Vald. Johansson 46, 5) K
\rp 46.

l\{ästerskytt i skolskjutning för tu 1947
;lev R,. Fred-rilisson med 134 poäng när-
nast följd av H. Trysq med 133 p' och Gus-
.p-v Johansson med 131 P.

Insatsskjutning i samlland med masler-
;kapet lämnade föliande resultat: 1) Harry
Iohansson 90 p., 2) II. Trygg 9Q, 3) R.
i'r:edril<sson 89.
I tävlineen om "Ordförandens femma"

rlev Gustaii .Iohansson bästa skytt med 7 p
Itxtra insats (snabbserie): 1) J. Karl-

;tedt 33 p., 2) R. Ärp 33, 3) Gustav Johans-
on 31.
Bröderna Johansscns v-pr. till årets bäs-

.a sk1'tt i samtliga tävlingar har för tredje
1ången och därmecl för alltid erövrats av
)ustav Johansson med 971 p., närmast
.öl"jd av R. Fredriksson med 956 p.

E)gon Johansson tog årets inteckning i
Tilshe-!'rökinds-pokalen med 130 p. med
:tr. Trygg på andra plats med 124 p. och
iven Johansson på tredje med 124 p.

Fältsl(yttepol<alen för III och IV klass
remfördes av Julius Carlsson.

I tävlingen om damernas skänkta priser
rievo de biista resuitaten: 1) Harry Johans-
:ott 47 p.,2) H. Göransson 44, 3) Th. Falk
13, 4) Gnstav Johansson 43, 5) R. Fred-
'iksson 43.

R. Fredriksson tog sin tred.ie inteckning i

Iubileums-pokalen på 90 p., följd av I{. Arp
ned 84 och Gösta Larsson med 82 p.

Stockholms-Tidningens vapdringspris er-
ivrades för tredje gången och alltid av
iustav Johansson med 137 p.

g'SI,LKÄNNAGtVÅlTDEN

K;NNA[TP.
Exp.-dagen d. 10 nov. framflyttas till

tisdagen den 11 nov. kl. 9-12,
9870 Frökinils Kristidsnämnd

-l

Fri idrott*serierna:

' Klass 2.

KEUM Alingsås 18,897
Bredarcds IF' . . .. 78,227
IK ltr/ilske 17,875
flerrljungaSK... 77,153
IK l{eiios, Lerum .....
Älvsborgs 

"eg- 
........... : : :..' :

Tidaholnrs GIIi . .

Kinnarps II' . ..

16,774
1-6,483
76,475
16,450

De fråmsta lagen i fJolårets serie nådde
vida högre poäng.ä.n år'ets tätpar. Skara
och Vänersborg liade nämligen 19,461 resp.
19,200. KlrUM, Alingsås, kom i fjoi sist i
klass 1, Breclaled har gåit upp från fjärde
till andtc pluts, mcc{an *,',:ihke, sorn i fjcl
vann klass 3, gjort en fin frammarsch.
trlgendomligt nog hade lVilske i fjol exakt
samma poängsurnma som hlubben nått upp
till i år. Det ka-n hailas jåmnhet . . . Ilerr-
ljunga SII har avanccrat ett pinnhål mcn i
geng;ild rninskat i pcr;ng. I'vå lug frän vala
tlakter, TGIF och Kinnarps I!-, ha tyvärr
sackat betydllgt. Tidahclrnsklubl:en var i
fiol tlca i klassen på 17,507 p. och Kinnarp
shrapade då ihop över 25,000 p. i klass 1,.

$triden meilan de sista iagen i serien har
s.om synr,s varit niyckel håI'cl. b/Jl-41 .

SöNDAG
Kl. 6-8 ezn"

Barnförbj.

WANDA ESTIIGAR,DT
STUR,E LAGER,WALL
T.AWP,'TZ F'ALK

Konsten att älska
En genomtrevlig äktenskapskomedi.



KINNARPS N. T, O.:s SUCCEREVY
Banvaktsstugorna zllz'-lT'

på tinjen Landeryd-Fal,köping har SJ

för avsirkt att modernisera. Förslag i
ämnet har nu överlämnats till SJ:s di
striktschef i Borås för Yttrande."Värdshueet [Vl u nters ökerl tn

i Trätlets skofa lördagen den Lb nov. hI. 19,30.
jetter på tel. 38

Numrerade bil
fräilots IF.

IANDSKOMMUNERNA

FÖREDRAG
västgötafolku

Inträde

,4 ft o nwn d, e rh &EF, w& n g
anordnas ar. I(innarps Samhällsförerring i

lördaeen den Lä november
av folkskolliirare Yalter Dahl6n.
. KABARtr: (Rekordtianl' utföres

I(affe serveras __ Paketauktion
1: 2i, baln 7ö öre.

lohalen YINTERNY
kl. 20.
Ämne: (V:istgotabygd och

av Asaka teaterarnatörer.

- Lotteri.
STYRELSEN.

Kinrreved.
ORD. I(YRKOSTÄMIvIA

i Rossbackens skola månd. den 8 dec'
194? kl. 3 em. Pastoratsstämma efteråt.

Ordf.

Ungsugga,
+lrolrkjulrarna. tÅrql' 

i
:ilt,,löi'.:tsl.)'rLlsen har mcdgctt' att 

I

stnl:;biCru,g {å:' utgå till högsi 200 skoi-'
siljulsar på följande sträckor i Kinne-
r,cti$ skoldistrikt: Slutarp*-IrTya folk-
shErl*n, Haisång--Nya folksko-lein samt
Ii:r ssrltrrl'cl--'-Sör'by skola.

rl/tt-r?. Precis sonr i beredskaps-
tider . . .

Vi voro i farten både under lördagen
och söndagen rned trafikkontroll, berät-
tar landsfiskalen i Vartofta distrikt,
Sven Barnö. I lördags hade vi en
danstillställning i Kättilstorp och tra-
fiken både till och ,från denna kontrol-
lerades men inga överträdare kunde
upptäckas. Däremot körde många tra-
fikbiiar till och från denna fest. Det
hade ju från högre ort vädjats, att
droskchaufförerna ej skulle utföra kör-
ningar till nöjestillställningar, men det-
ta hade man tydiigen ej helt rättat sig
efter. Vi ha dock givetvis ingen möj-
lighet att göra något åt dyiika åkturer.

Under söndagen hade vi en kontroll
mellan kl. 15 och 18 på Jönköpingsvä-
gen och senare på kvällen synades tra-
fiken på vägaraa kring Kinnarp och
Slutarp, men inga överträdäie kunde
iakttagae.

Man måste alitså säga att lojaliteten
mot körförbudet var stor. Men nog var
det ovanligt med detta lugn på vägar
na. Man trodde inte sina ögon och
öron. Man fiek faktiskt en känsla av
den timade beredskapstiden.

i minne.yeds skytteförening
I tiaee i sönJ,ags sin sedvanliga höstfätt-

i skiutniiig, sorn denna gång förlagts tiil
I tiakten av Bysliitten.
I oe bästa resul.taten trlevc föijande:
I Ki. II1 oc]r IV: 1) Gustav Johansson 16
i*-t.., z1 13. Itrngdahl 16, 3) H. Trygg 15, 4)
lOlof Andersson 14.

i{1. -lt
'Georg Johansson 17,3) R, Fredriksson 16,
4) B. Stenkvist 12.
i Ki. 1: 1) E. Kje116n 16 tr., ?) U. Frisk L1,
3) A. Grahn 10.

I Extra tåvling, insats.
I K]" I.il och IV: L) i{. Trygg 5/14, 2) Gus-
It-av Jciransson 5114.
i Kinss tI.: 1) Georg Johansson 6115,2) G.
i Sih'ander 6/11.
I i(iass I: 1) E. Kjellin 6i20, 2) U. Frisk
'2i5. ttlU-vtt.

I

utföres.

10600

Klänningssomnad
rRIS SÄNr}BEBG,
I\{önarp, Slutarp.

SöNBÄG
Kl. 6-8 em.

BarnIörbi.

IVT.{I ZETEER,I,ING
ALF K.IEI,LIN

'\,Eailver dagg
, Ed '

tailer regn
En intensiv kärlekshistoria.

Kinneveils kyrkliga syförening 
!

har håiiit sin sedvanliga försäljning i j

Slutarps försa*rlingslokal. Efter an- 
i

claktsstund, ledC av kyrkoherde Curt;
Anderson i Sandhem och l<affedrrickning,
vidtog försäljningen, som inbringade

Miosioncauhlion
hålles i SlntnrPs föreningslokal
torsclagen den 27 nov. kl. 3 em'

Preclikan av k5'rkoh' CurtAnders-
son, Sandhem.
Ka,ffescrvering.
Gå,vor mottagas tacksamt.
Alla hjärtligt välkomna.

Itinneveils kYrktiga sYförening

lOO kr. erhåller
den som kan lämna uPPlYsningar för
Hamiltonstövarens, Tang, tillrättaskaf-
fande. Hunden försvann från Mönarps
gård, sydväst Falköping, för tre veckor
sedan enligt tidigare annons i Falkö-
pings Tidning. Hänvändelse till Seipel
te]. 1491 Skövde. 10440

Kaffe- seh ftaEtaekert
r-rtlåimnils: Vårkumla mitnda,gcn clen
24 lrov. l{1. 14. bilutnrp mitndrgert
den 1. dec. lil ll";. llrismeno onscla-
dasen den 3 dcc. kl. 10-12. BkarP
onJdtgen dcn 3 dcc. våistlit, kl. 15,
arrtlr'& dclctt l{1. 17. Kinnarp irtr'r,n-
dagar kl. 9-12.
t0:lö6 Frökinds I{ristit!sniimntl.

_l betäckt, till salu.

Tel. ?6,-KinnarP,

$lutarps missinnshtt$,
sönd. kl. ?,30 em. ÄDVENTSI{öGTID'
Pastor Reidar Jahnsen, Oslo, Arvid
Anderson och sångare från Åsarp med-

verka. Offer. Välkommen. 10887

fflissionsf örsäl!ning
li Ä"torps rnissionshus- fredagen den
iD dec. 

-ki. 15. Predikan av Pastor
lFlarry Olsson. Kaffe serveras'

i Stat t något. KöP mYcket.

I Välkomna!

@M{;ffi,t:
MAX HAN$EN
SICI(AN CARI,SSON

Bnöllupsstmtten
"Vacker, vårdad oeh mycket munter
underhållning." AB,

2,334:25. ,frr--{?- 1



Kreat$[$-
Genom offentlig auktion, som förrättas i lwellurng., SLUTARP, tisdagen den

16 clec. 194? kl. 10,1åtu" arvingen efter avlidne arrendatorn Anders Larsson för-

sälja all yttre och en del inre lösegendom (all lösegendom nästan ny)' varav

nämnes:
Hästar: 1 sto 12 år, 1 dito 4 år och l stoföl 6 mån.

Ä[ötkreatur: 11 st,, därav ? kor, varav 2 i kaivstälining,2 st. tvååriga kvigor
oeh 2 st. 1 års kvigkalvar. Djuren reaktionsfria och prima'

Svin: 2 st. högdräktiga suggor och 2 st' 6 rnån. grisar' - 60 höns'

Maskiner octr joraUruksredskap: 1 Herkules lättbindare, Aros slåttermaskin
med skördeapparat, hästräfsa, släpräfsa, Arentorps halvrefsande tröskverk, en

10 hästkr. elektrisk motor med 20 rn. sladd, halmfläkt med rör och böjar, Avea

gröpkvarn, släphiss med wire, hackeiseverk, sädestriör, decimalvåg med vikter'
äaiasi"stärral rovskärare, slipsten för el. drift, fristående vattenvärmare med

85 iiters kopparkittel, tvättmaskin, kar och baijor, Bensona mjölkmaskiher för
8 kor. t hastkr. elektrisk rnotor, eiektr. varmvattenberedare, plogar, krokar,
12 pinnars Svenskharv, 100 pinnars slättharv, 2 par arbetsvagnar för par, därav

en ny, enbetsvagn, lastvagn, slädar för par och enbet, åksläde, medbottnar, hå-

no", 
-37 

ringars Öambridgevält, trävält, rågstol med skakare, hässjelinor, riasta-
ver, stolpar-, ved och slanor, stängseltråd och handredskap, selar med tillbehör'
1 parti kålrötter, 1 parti hö och potatis m. m.

Inre lösegendom, byråer, bord, stolar, sängar, orgel, glas och porslin, radio,

symaskin, herrcykel, mangel, linoleirmmattor m. m., som ej specificeras.
Av mig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit, andra får

betala kontant. Ägand.erätten till irlropad vara förbehålles titls den biivit till
fullo betald.

och lösfirgesxktäom, ffiEssäoms$6rsc$$$mEmg
hålles i

ST,UTARFS MISSIONSI{US
torsd. den 11 dec. kl. 6 em.

Tal av soldathernsförestånd. Carl Vilson.
Kaffeservering. Gåvor mottagas tack-
samt. Alla välkomna. 11014

}irektionen för Frökinrls E<ristirtrs.
förbund ttfi7--vtl.

har vid sainmanträ.de till ordf. och
llassör för nästkommande år omvalt 'f.
lolkskoll. Axel Nilsson, Kinnarp, och till
v. ordf. och kassör nämndeman Per A.
Ändersson, Brismene. Tili ledamöter i
,f,'rökinds kristid-snämnd för år 1948 val-
cles för Kinneveds kommun nämndernan
Erik Gustafsson, Ilassla, rned lärarinnan
Ingcgärd Ander:sson, Siutarp, sorn ers.,
för Vårkumia, kyrkovärd O. Gustafsson,
Fröjeredsie'1, :ned lantbr. G. Ward6n,
Nohig., som crs., för Brisnrene nämnde-
rnan Per A, Andersson, Angrirnstorp,
med hem.-äg. Arthur Ka?lsson, österg.,
som ers. samt för Börstig hr E. W. Niss-
wandt, Vintorp, mecl arrend. C. Joh.
lToim, Fräsig,, sotr.i ers. fiil ordf. i
närnnden hiir kristidssty:reisen iör"or"rinat
hr tr. W. h-isswand'i: och i,iti vice ordr".
nämndeman Erik Gustafsson för år
1948.

Vaehra
försäljas i SLUTARP i Santl6ns affär
måndagen den 15 dec. från kl. 8 fm.
11103 Bror Anclersson

Slutarp den 6 december 1947.

10985 Ragnar Johanson. J
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Kintlftrp$ ru, T, {};s $ttofidre'uy
,,VÄRDSHUSET MUI\T ERGöKEN"
uppföres i BYGDEGÄRIIEN, JÄL.{, söndagen d. 7 december kI. X9:$0.

Serveringar. - I'OLKLEKAR.
Välkomna. Jäla J. U. F.

iutgraEE&r

Cf{entlig luclufesf
anordnas i lokal Vintorny, KINNARP, lördagen den 13 dec. kl 19,30.

Program: tr'öredrag av kyrkoherde Henning Andersson, Börstig. Lucia-
tabiå, sång, musik, deklamation, kaffesenvering. Alla hjärtligt välkomna.
11080 Templet V.interny.

T 3g ä Bså odd$#"#,g:ea,a"nr.as d;f if rn,m S

har vi i dag öppnal vår beisinanläggning och sl<all det för oss bli ett nöje att
stå Eder till tjänst med bensin, smörjol jor, rödsprit m. m.
Vi hälsa såväl gamla som nya kunder välkomna. I lv1''

TeI. Kinnarp 113.s/Nrltrfilys.

;faar
ffiororKunntg p8rson

sökes som förare av nyinköpt grävma-
skin. Är veder:börande ej van vid sådan
maskin kan kostnadsfri utbildning här-
för erhållas vid den verkstad, där ma-
skinen är tillverkad. Hänvändelse till
Mönarps Mossrrtdikningsförening, adr.
Slutarp. Obekant tor:de förete rekom-
mcndationer, .1 1lti7

Vi kmm st&
ffidffiH- åffi&$ ft$,ffimså

}I}ID GODA JU{,}'F,AFPSTTFSI
keramik, gias, porslin, damk<lftor,
garnityr, strumpor, vantar, tofflor,
herrskjorior, slipsar, regattes, slip-
over, gensare, cardigan, handskar,
herrtofflor, leksaker, skidor m. m.
GöR OSS ETT BESöI{ och se vacl
vi han erbjuda Eder.

5sruddffis

Direktionen för Frökinds häratls polis-
distrikt \tÄr--"tt.

ihar vid sammanträde till ordf. och
kassör för nästkommarlde år ,omvalt
närn-ndeman Erik Gustafsson, Hassla,
och till v. ordf. och kassör nii-mndeman
Per A. Andersson, Brismene.

Axtorps missicnsfiirening
hade i lredags försäjning av s5rföreningens
arbeten sarnt skänkta varor. Fredikan hölls
.av pastor Olsson från Mullsjö, rsom sedan

skötte ldubban, Köpl,usten var god och
au:ktionen inbringade 935 ils., ett gott resul-
tat för en så liten förening. trht-11.



Kinneveds Btk siukkassa
håller extra möte i Rossbackens skola

fredagen den 79/12 kl' 19,30, varvid

Juähmndls
hos oss

Vi ha allt för ett LYCKAT
JULBAK, mjöl från landets
förnämsta kvarnar, kryddor av
alla slag, korinter, konsthonung
hm

FöR JULBORDET finnes god
sortering av konserver m. m.
plomrnon, russin, blandad frukt,
päron, äpplen, aprikoser, man-
nagryn, sagogryn, bduna bönor,
sydfrukter, choklad, konfekt,
stor sortering i ljus.

So nd6ns

Slutarps [F siktar
a$lErr pa serigf,g_gff.

Slutarps IX' deltog innevarande år för
första gången i föreningens historia i en
av Västergötlands Bandyförbunds serier
nämligen Falköpingsserien och gjorde en
Iyckad debut. Föreningen kommer även
instundande säsong att spela i ovannämnda
serie. De förra året vid vinterns intåg vat-
tenCränkta rrrossarna gåvr: flerstädes goda
isar lämpade för träning, rnen svårigheter
föreiågo att fä en reglementsenlig plan,
varför endast en match kunde spelas hem-
ma. Utsikterna i detta faiiet inför kom-
rnande säsong te sig ganska mörka genom
den starka torka, som varit rådande, men
nan hoppas kunna åtminstone åstadkom-
ma en plan för träning.

Fotbollen har siffer'mässigt sett givit
goda resultat, men de framgångar rnån
önskat och hoppats på ha inte infunnit sig.
Tomten B, som skaffat sig ett rejält för-
språng i tabellen efter höstomgången 1946,
knnde inte nämnvärt hotas under våren.
Efter nederlag mot Blidsberg i första mat-
chen hemfördes fem raka segrar och diir-
med kunde andra platsen i tabellen säkras.

Ilöstorngången i X'alköpings-
serlen

inleddes med åtta "raha" och ledningen
hölls på bättre målkvot före NIulIsjö. Mö-
tena r,lellan dessa båda lag resulterade i
mullsiövinst hemma med 6-1 och med 1-
I i retur'matchen. Slutarp fick i dessa mat-
cher och även i fortsäitningen spela utan
sin gode chb. Juliusson, vilket nog var en
bidragande orsak till poängföriusterna i
närnncla matcher. Nederlaget i Mullsjö
hade Cock nåppeligen hunnal undvikas,
cnär hernr.nalagel i denna rnatch vj.sade
prav p3. gorl speistSrrks,. Sex nntchcr åter-
stå till vår'en, vid viJka rnyr:ket kan hånd;r
och }.llullsjii får tr:ots gina" två poängs för-
språ.ng beredn sig på strid.

Sarnrnanlagt ira. 24 rnatcher spelats under
årct ned följande resultat: 18 v., 2 oa';gj.,
4 fiit'1.. 96' 37 vilra.v serier,'raf.cher 1E sp.,
l5 i'.. -1 .,r:rvu i. ni'h 2 för'].. uitl lirr:r'rt 82 ?.1,

läusl.;:r.irsrir;rtr:}t<tr 2 spr.. 2 v,, lrrå iiivr,l ii li.
1,1. 'l'.-.Pql11lqq rnot Floby,

s:lql,å;p T,'loir.v i j, ii'loi)t f{lut3r'1t:l I

!,1 1 .'t. r1 ;'r.-{,.r.:'kapet :

;i;.rr)1ii).iir'i,ilri1:Lt1r ;-l -', Sittt;,rlii -'\,/.;rrrir
!:

KINNE\IED. L%tz-'8.
Kommunalfullmäktige hade sitt sista

sammanträde för året måndagen den 15 d;s.
Kommunalfulimäktige beslutade att tiil

sammanträdena under är !948 skall kallas

Il#T fflinf,trffi
NTM Fffiå$fffiT

IFK Norrköping-Dynamo.

dels genom anslag i Kimeveds kyrka, dels
genom skriftligt meddelande till varje leda-
mot. De skola håIlas ä tid och plats som
ordf. bestämmer. På förslag av folkskole-
st)'relsen beslöt fullmäktige att lärarintlor-
nä vicl småskolorna skola erhåIla fritt
bränsie till egna lägenheter som ersättning
för att de ombesörja eldningen i skolloka-
lerna. tr'olkskolestyrelsen hade oclcså in-
kommit med förslag till ny organisations-
plan för skolorna, innebärande bl. a. att
ikolan blir ?-årig fr. o. m. nåsta läsår, och
att tästiden pr år ökar fr' nuvarande 36417

veckor till 39 veckor. Mot detta sistnämn-
cla uttalade flera ledamöter, bl. a. ordf.,
starka betänkiigheter därför, att det kan
befaras att isynnerhet för de barn, som ha
Iånga skoivägar, skolgången kan blivå f.ör
ansTrängande genom för liten tid tiIl vila
och rekieation. Fötiden kunde lätt b1iva,
att resultatet av skolarbetet bleve sämre
än vid bibehåIlande av den kortare lästiden'
OrganisationsPlanen bif ölls'

Viciat'e förelag förslag till ordningsstadga
{ör skolorna. Lär'arkåren hade i avgivet

AIIa roilr önrka sig
ett verkligt utsökt gott KAF FE till
julen bör pröva vår "Speciaibland-
ning".

,5,4iV^E}pruS

ffiinileueds erk, siultkassa
håller uppbördsmöte lörd. den 20 dec,
ki. 15 hos Svedberg, Kinnarp, månd. den
22 dec. kl. 18 i Slutarp å Caf6 Källe-
dahl.

För att vid årsskiftet underlätta kas-
sans arbete uppmanas medlemmarna att
inbetala avgifterna å därför utsatt tid.

1 1399 Styrelsen.

SöT{DAC
Ill. 6-8 em.
Barnförbj.

Filmen om dansk frihetska;mp

ylllallqe !L3., !1igeq!e94, att s ervi Erik Gustavsson, Hassla.

srur4q&
Cement
inkommer i dag.

Sanil6ns, tel. Kinnarp 113.

Ett nästan nytt

Velo, till salu. Hans
KINNARP.

Bertilsson, tel. 48
11519

troskverk

ningen för gossar förlägges till klåsserna b
och 6, samt att så långt utrymmet i slöjd-
salen det medgiver även elever från kl. 7
får deltaga. Vidare föreslogs att undervis-
ningen i fortsättningsskolan slöjdbetonas.
Koryrmunalfullmäktige beslöto att bifalla
lärarkårens förslag. Vidare beslöts att ti-
den för slöjdundervisningen bör begränsas
titl 26 veckor. och först och främst förläg-
gas till den tid, då inga skolskjutsar pågå.

Fullmäktige beslöto också att folkskole-
styrelsen skulle få i uppdrag att inhämta
folkskoleinspektörens yttrande över förslag
til1 lärarbostäder. Två Fedamöter i full-
izräktige hade avgått, varför beslöts ingå
tiil länsstyrelsen med anhåilan om ny röst-
sammanräkning för utseende av efterträ-
dare.

Följande val förekommo: Kommunal-
rrämnden: Led. nämndeman Erik Gustavs-
son, Hassla, f. d. folks]<ollärare Axel Nils-
son, Kinnarp, hemmansäg. Verner Olsson,
Älarp, hemmansäg. Elias Johansson, F röje,
handi. E. Samuelsson, Slutarp, f. blanvakt
I(arI Johansson, I(innarp, hetnrnansäg.
Gustav Andersson, Hudene, och Gust. Au-
gustsson, Slutarp. Suppl. handl. E. San-
d€n, hemmansäg. Nils Johansson, Evald Jo-
hansson, G. Karistedt, och Torsten Anders-
son samt banarb. Elmer Johansson. Till
ordf. i nämnden valdes nämndeman Erik
Gustavsson och till vice ordf. f. folkskol-
iårale A. Niisson. Folkshoiestyrelsen:
Ledamöter kyrkoh. Kurt Larsson, Kinnarp,
Iivald Johansson, Alarp, fvar Gustavson,
Ledsgården, och N. Ax, Halsäng, Erik Gus-
tavsson, Hassla, S. Ahlqvist, Slutarp, Olof
Nilsson, Slutarp, D. Abrahamsson, Krops-
torp, och R. Bernskog, Kinnarp. Suppl.
ltrils Johansson, Västarp, E. Samuelsson,
Slutarp, Linnar Andersson, IVaglarp, Karl
Svensson" Ledsg., Ivar Classon, Nolg., E'
Sand6n, Slutarp, fru Ester Johansson, Li-
den, Gustav Gustavsson, Slutarp och Elmer
Johansson, Kinnarp. Barnavårdsnämnden:
[,ed. fru Ester Anderson, Lofsgården, suppl
fru Anna Pettersson, Slutarp. Pensions-
nämnden: Led. Viktor Pettersson, Slutarp,
cch Ivar Gustavson, Ledsg., suppl. Ragnar
.Iohansson, Gunnar Eriksson och Ivar Clas-
son. X'amiljebidragsnämnden: Led. Erik
Gustavson, Hassla, Viktor Pettersson, Slttt-
arp, N. Ax, Halsänp Gustav Andersson,
Hudene och Karl Johansson, Kinnarp. Skoi-
biblioteksstyrelsen: kantor H. Josefsson,
kyrkoherde Kurt Larsson, fru Ester An-
dersson samt lärarinnorna fru Sandin och
fröken Hultman. Arbetsiöshetsnämnden:
Led. Erik Gustavsson, I{assla, E. Samuels-
son, Slutarp, Evald Johansson, Alarp, Ver-
ner Olsson, Alarp, och Ragnar Johansson,
Siggag. Taxeringsnämnclen: Led. Erik
Gustavsson, Ivar Gustarrsson, Äxel Nilsson
och A. Flor€n, supBl. lKarl Svensson, Elias
Johansson, Gunnar Gustavsson och S. Ahl-
qvist. Reizisorer: riksdagsman G. Halia-
gård och fabrikör Gunnar Gustavson, Siut-
arp.

Ombud för tingshusbyggnadsskyldige
blcv nämndeman Erik Gustavsson.

Till ordförancle i kommunalfullmäktige
omvaldes hemmansägare Evald Johansson,
Alarp och till v. ordf. kyrkovär'd Ragnar
Johansson, Slutarp samt till sekr. nämnde-



Kaffet för finsmakaren
det är vår
SPECIALBLANDNING
JUI,KAFFNT

SANI}NNS

A!1a"!d,F7.yryd:i,$11yt : ztrtz-qr'

irii ";h* ;1;rvndssmru Fs

:*åri:;fl'- fr $,;adry*q*äsåaffi *;.

Fami1.'icn Arrziissll--11 i Kinnarp få.r ävcn i i

C'j.ita iul.lborr.iail.: cin vär1'rpLii(l. i vi'"r'ae
,'tli är' vld det häi: iagcf- 2? år'" }{an s1"ss-
iade inte nänrn",'ä,rt meC idrott för'r'än l9'i3.
i:iinn;,up,: iii' i*td {iöisn ;tncri}t';son i spet-
,jrjl1 eri-Jetacb då ln)rcllr:t rr:r.d junioridrcitterr
'r-li i:iö:tir, ir{iirr irnrå.:;.; hl gotl pabrå från
iir'!rr' l{i,i'i'y. l.;.tilrr tti,:.1 -i da.nse;:r. LJcl :";1.!ti/

lill en l,.ör,'jan bå,dc kuia, dirktis, spSuL och
iröjdnopp, rnen s:i silråningoin hr;.r' Gösta
stånnat för *e två försLnämnda grenarna.
!'örsla årel dellog han b1. a. i Kvilles Ung-
dlnrsspel och nådde bia resuital och vidar'e
,,aila han distrilrtsuttagningen i kula til1
Lrnådon..soiy:ril-:;.;1{-1,.-t n i St,oc}<hoIin och fick
å1ia uplr och iår'la i l.JO på Stadion. i{an
lli.Ci rc,.:.j sig sci'r fcnr,;tA i kula. Ja, så
såg början ut och sedan har Gösta marsche-
rnt på oförtrutet mot topllen inom svenslr
kr,rJ.otötning.

Lren senasl* säsongen då Gösta lepresen-
t.rar ii'ÄiK, har han pieste;'at föijande:

tlr.f!nrr.':l ti!rrlinrr i E-rrllrÄninq' c:sor i
ti'"riii iri 14-3'J.

..'.lriir-',rc,r lätling i Shövcle: 2:a i kula
ii 31, ir.a i ri-lskus 40,E?.

$:iå:l'ii.lljrr:iir 2:a i. kuia 13,88, 2:a i disirus
, l:.

r-.iri'i,,.r-:,,,r' i,r.l.r:l'si:-ap: 2:a i iiuia !4,"i7 tsr:h
!-;tii,t:t-: - riirij':ilri llii, ii,3L,

:lj cl';1äLir.'ill,l ii,vllrig: i I':aih.dpiirg: i:a i
jr.ul"r l.4,iji.

1).c i lijrcilohclr,;: 2:a i ltria 14,48.
r):o i }d:;irrrö, 4:a j kuia i4,42.
i\,latiuncil t.öviirrg' i Sii.ara: 2:a i kuia pl!

14,iJ, 6:a i diskus 40.18.
S'rensiiå rnäsrcrskapen: 6:a i kula 14,39.
iiiuL,i-,,;r:iti:h:rtot Skövde: seger i kuia

ril.4i selirt sagef i diskus 43,27.

Göstrl har i år autså lagt 6ig tiil mcd sltt
.; iii:.ri.; silriiril'-i)il; clh vicirie lial hai.r sors
di i i:Irait,:r. i:n .i:if]":i1åLAl1xliic id|otLs;lgiing
i liiins ili' iöi-ci;i.h'at ;,ilnlr pt'rrr:rnliga i':kord
r ir.t.de kula orir tLsiius. 14.'13 resp. 43,1'r'
iiro vachra sii{roi' 1'ör en Z2-äfir.g. I år
nstiijs Liö.li: tr;r,r.ifinaicn i den iriö;"dandt
:i:-rririr-lj.'i ellsa* vid SM ccb placerade sig
so!ir iu:il,rl. i sainlilga tiiviingal ulo.L:: r:ir
bal iran sfii'rt 1.;ni:rn ö'i.r. 1,1 liretcr'. i ii'r
åtta duelier. Gösta haft I kula nred }ja|ry i
år, iui' nan vunnlt heia se,=<, rrien Tirog'e
Peitelsson har ofiast vurit för svår 1ör
Gösta. -v'ilket i och iör sig na'"'rirligtvls ej
ueri..J.{-1r,, hunr p,t'riaa.,^,trcr'.

Orn rnan tal err litt på Göstas re$uitå'i
under är'en ;.:r3l' rl1iil1 cn vaLilicl' och ;åi;'.:ii''(:-..'"iJ. ii--J1 Liev iralsLcr;rliri ljr r..o.-at LUlr\'r\uL
junit,r: irärrt.ir l'c fol cii:rtriki-et lrir iäeet sa.rlt.
ii'åibygdsnä5tr:rc i kuia. iåan hade detta
år som bästa rcsuitat 13,06 i kula och 39.23
i .liiiiius. i.ii:!,r Lriir'.i;i.ie iiiisi:r r,'iit vicl alli, I

irrniar'l li.rlrrrr",;' rcl I'nn hi.'l :.t j'i;r la irri:
i rrli, .,ri.'.i;,,.r'. ;irlll r::''l n i, :iii)'; l il,1. ö';i:r Sku":l
borgs ocir lli'I upp till Svensiia mästerska-
pet. 'r'1ti dc siJ',nårr.tlLci.t ii;åstalskapi:n :

olebro Livili'ir irffadc Cösta sig sjäiv ocii
nådde pcrscllriga rehord. cch segrr i både
iruia octr c'liskus r.rcd 1,4,23 r"esrp. 4l-,53. Dis'
kuslesull-:ltet öila,lls serlä,i'e ';ntier årert p;;
tii\ 42,7r,.

i f;oi gj.rli.1.,' Gcist-a rr:ili:plilrtr:r cch ! ce
t|ivii;rgi;"1', ie:rIr dr:1.,:q lni'ikitidr liii.n sig pä
kr-i1al. f'å lltr;iilal'otlqs i 'fii:ro ökade iran
sitt ptrrsoniiga rcircrd till 14,46.

ir. ö. k:-rn närnnas ;ltt {iiilia '"fusiiat" li-
t.ei srnått i si;rg;a iliriil rh'.y3l iiil ;retel soirr
rr-'sr-il1.a,l ri;rill'1. i rraflr',ii ll'iil.fi iivrn i iothcil.

EÄ.FTI}RO I{OLX,BERG
BXR,{}ER, M.CLMSfEN

En svensk i tolrpklass.

Kommitterade.

SöNDÅG
KI. 6-8 em.
Barnförbj.

ffiet re$gsler på
vår

Till tinnarps Textil A,-8,
framföra vi vårt hjårtliga tack för den

stora penninggåva vi fått mottaga.

Personalon.

käråe$<

år irrc'l e,r le;;rr:sen1.:rnt l:ir"l.:ri l:e.ndida'Ler'tr.a 
itiil F"i--sköidcn. I f;oi rrai dcl :;cin i,;ci'l.ant 
!

i iili- i't ^ sr:lrr äv.n t.illrieiaders i.rhrrtirkeisen 
I.r.l; , :: l:;r; 'lii.ir,ir ,tt-" iliijr'!-;t. v::r:t: siii 
I

' 1,,.1. il,,ltrii,' ; ti.l;i ;i:iul:iitii:ii:lr!, ai.r j

,r , il . ':r... ir ir.i,t-,Iiii.: i''iåit(i iil:öidk:lniitla- i

MAruS
anordnas i
F'öRENII{GSLOKALEN.
SLUTARP,
Annandag Jul
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