^e

I

Vägbusstrafiken f,'alköping-Ulricehamn
återupPtages.

tr'r. o. m. måndag återupptages väg'
busstrafiken å sträekan X'a'lköpingI Äsarp-Blidsberg:UlrieqhSmn med SJ :s

Storsommqrfest
anordna's av

?/i'q>'

q

biltrafik.

)

Byggnatlstitlståntl >lO-qtr'

slutarps lf,' å TÄNGAVALLEN lördagen ilen 14 kl. 20 och

sönala,gen

den 15 juni kl. 19.

har av arbetsmarknadskommissionen
rcrif:utt Hjalmar Petersson, Siutarp' fö-r
nätiua""irus i Kinnanp och A' G'^Lind"it
gr"",- Oi*Uoby, för ett på S' Bispgården'
Dimbo.
KTNNErE DS-KIRPEN. Y t'qt'
I likhet med förra året har en korporationsserie i fotbotl startats i Kinneveds socken. Samn^ra lag som i fjol deltaga, nämligen: "Diverse", Möbelsnicl<are och Jordbiukare, av vilka de två senaste inledde
första omgången i torsdags kväll' då Jordbrukarlaget vann med 4- .:. I tiet seg.auu;

laget som hemförde vinsten främst tack
va"re sin effektivare kedja, märktes rnest ch'
..dndersson, vh. Silvander samt inrarna Ingerhaqe och Andersson, av vilka den senalc
ätoO får alla fyra nrålen. I Möbelsnickarnas lag utråttade hb' Friberg, vh. Andersson oJh i någon mån ch. Rehn det bästa
arbetet. Målikyttar voro: cf. Axelsson l
och ch. Rehn

2.

Första orngångens matcher spelas enligt

nedanstående:
10 juni Div.-Möbelsnickare, 17

juni Jord-

brukare-Div.

DANSMUSIK AV LYSJÖöS KAPELL, Borås'
Sedvanliga anordningar.

r,änsstyreisen har nu upprättat prelr'

ninärt fårslag till ny indelning av Skar-borgs län i borgerliga kommuner' och
, rligt detta skulle antalet kommuner blr
5n åot nu 258. Den mycket kritisersde
stoi'kommunen'27 lnat uppdelats i tre'
näniligen i Frökinds, Leaby och {llestads.* I övrigt ha för våra trakter icke
nå :ra större }ötättd"ingar skett av det
+' ,sta ,_utka,stet,

I

och med tävlingarna

FAIKiErlassl-

be-

i:ri::::r

kant sin värnpiikt o. då blev
det inte något

rå*""ttaae med

kommunombuden

aiimänt
mött kraftig gensaga' lVran har
kommunen
föreslagna
den
att
.rttutut,
till areal som folkmängd för
Ui.t"
sarnt
"a"af
.to. och tilt formen otyrnplig
-att.
samhörighet
naturliga
den
ä"f finnes
": kommuner emellan' som är den
dessa
en
fårlu ftit"t.ättningen för att nybilda att
förordat'
därför
har
Man
;;;'
qå
utkastets kommun nr 2? uPPdelas
Från ombuden i Frö;;1;;"""t.
yrtina. na"uOs kommuner har därvid
jämte
;;l; på, att dessa kommuneren kom'
är""t"åilt Luttra borde bilda
vrss
ä"", a.n denna tanke har vunnit sida'
Jrommuns
sistnämnda
ili;t-- från
ntt
Länsstyrdtscn

tttt

sålunda föror"da'

av utkaslets kommun
kommuner, nämligen

1) X'rökinds

nr 2? bildas tre

kommun omfattan-

de irrökinds häraä (Börstig, Brismene'
Kinneved och Vårkumla) sarn't Luftra
imen centralort i Kinnarp eller Slutary
inolk*äng.ien i denna kommun tu 2'229
invånare med 27,767 skattekronor'

De västgötalag, som deltaga i'div. 2 äro:

Elfsborg, Hagerr, IFK Borås, Lidköpings IS
och Skackan.

Mariestads AIF, Rydboholms SK, Trolihättans SK, Vänersborgs AIK och Skara I!'.
Klass 2: Bredared, Omega, Wilske,
KI'UM Alingsås, Kinnarps Itr', Älvsborgs
reg., Herrljunga SK, Helios, Tidaholms GIF.
Klass 3: Bollebygd, Håvens fF, Tidaholm,
IF K Hjo, Kinnaströms SK, Ilinne Kleva SK,

specialgren

kulstötn. Detta

resultat,. som är
lika med Göstas

Enligt vad FT erfarit är nu serieindelningen för Västgötaserierna i fri idrott klar.

Västgötaserien, klass 1: Alingsås IF, Dalsjöfors GIF, Falköpings AIK, Kinna IF,

helt med idrotten. Han kom ri
detta till trots ii
upp ti11 14,46 i i:r:rlii.iiili!:i

sin

Kinxrarp, Wilske i 2.

i går kväll fick

tr'alköpings AnI( ett mycket värdefullt ti]lskott titl sitt allt starkave fri idrottsgarde,
nämligen Harry Arvidssons "liilebror" Gösta, tidigare KinnarPs IF.
I fjol gjorde
iiljj

Gösta som

r.

Friidrottsserierna: tzlb*9'

Gcisfa Arvidsson
till FAt K. rutt-'$'

!:ii:l:i:riiiriiii,

Rävlanda, Svenljunga

iiiii:lii:iii:::i
:::ii:iiiiii:iii.::r'

AIK.

personliga rekord, gav ho- :ii:ii:liii:
nom i särklass

tredje plats i
distriktets kulr
statistik närmast efter de
två stora: Thage och HaruY.
1945 blev Gösta

IK och Sollebrunns

ICass 4: Fristads GIF, Hökensås IF, Tidaholm, KF UM Borås, Käliunga GIF, N.
Fågelås II', N. Vånga BK, Torpåkra IF,

ririr:ri:,l*

Dövstumsskolornas

IF Viljan,

Vänersborg,

Karleby JUI':s GII'samt Sandhems fF.
Sammanlagt äro 42 lag anmälda
rierna.
svensk juniormästare

ler värvningSkneP'

gratulera till förstärkningen
sarntidigt som Ilinnarps IF'naturligtvis gör
en kännkrar förlust.

är;tt

se-

TEKAFTCN
.

anordnas å TÄNGÄYÄI.IEN,
SLUTÄRP onsdagen den 18

juni kl.
lLla-\t,,r kula gjorde

till

i

både kula och diskus med resultaten 14,23
resp. 41,53.
Det bör kanske även påpekas, att övergången skett utan några påtryckningar elFAU<

Frökintl. LeabY. Yllestad'
till en
Utredningsm'annens förslag att
r
kommunetr
alla
sammanslå
komrnun
Vr"l"ru distrikt har vid länsstyrelsens'

s. r.

5445

.:':.i::i:l:::l:..i':'ii:

wl54;'' -.
/ oulat N {:W)

Serveringar.

Giista arvidsson

en synnerligen lovande debut. IIan verkade verkligt sug:en och kastade med avgjort mer snärt än både Harry och Romaie. Han var heller aldrig hotad av sina
båda berömda konkurrenter, av vilka Harry såg ut att ej trivas med väglaget och
Romu.ie ej vågade satsa för fullt på grund
av en skada. Vilket naturligtvis ej på något sätt minskar värdet i Göstas prestation.

20.

Lekledare. Musik. Servering.

Alla viilliomual
Kinneueds Slryttcför

erLiti

g.

fdornc ähe,g

Kula: 1) G. Arvidsson, X'AIK, 74,39; 2j
H. Arvidsson, FÄIK, 14,16; 3) A. Romare,

$OMNflAfrF [ $T It$

lörs, 14,07.
Gösta

å Tångavallen, SlutarP

"Muckade"
Arvidssttn:
i våras och har ej tränat
.å]-v"t "i a"ttn. Blev därför överraskad
alt döt gick så fint i kväll.
Ringen v?l
IIarrY Arvidsson:
Iös, men största felet 'rar att
visserligen
"naae någon gnista' Det "slog" ej
:aä e:
ätiä to. mig. Men- det kommer.vä1, hoppas
f&tr c,,.r o.rti txet )

i

frå-r'ii.rnpfif<ten

kvätl och

i

morgon.

Sli-rtar:Ps

IF'

t|elutslilidsmalla
loserugitttg 1ill -qttltr. St.olleli 22t't\
320. T-el.'Iiinnarl, 13!) .efter kI' 1'

i

vEmsPls

Slutarps Samhöl lsförening

nled lll(t{or i svart emåli' med koki;latta, siiijes omg.
,Iulius Karlssono KinnarP.

anordnar sin sedvanliga

hembvgdsfesto

$lto'w'

KTNNEvEDS-K,RPEN.

Diverselaget besegrade i tisdags kväll
Jordbrukarna, som saknade två av sina bästa spelare, med 3--1. Segern var rättvis'
Jord-brukarlaget tog ledningen med 1-0 -pä
straff inlagd av hi. Andersson' Diverselaeets starkä försvar avvärjde i fortsättnin-

äen aila målförsök och kedjan lyckades i
Iina anstr'ängningal' att "näta". Hy. Tot'stensson utjämnade tilI 1-1, varefter vy'J9hansson och cf. Vilgottsson stodo för de

midsommardagarna å Idrottsplatsen med början midsommarafton kl. 19
och rnidsommardagen kl. 15.
MUSIK av Pentaverkens musikkår, Skövde (17 man).
FöREDRAG av Major l(arl af Geijersstam, Skövde, samt Främlingslegionär Jack Ulvensten, Uddevalla.
uppTFÄDANDE av fralbygdens Hembygdsgilles Folkdanslag, Falköping, och Ulla-Britt Lönnkvist och Gösta Dahl, Borås.

tr'örsvararna i Div.-laget voro jäm-na,
dock med ett plus för ch. Juliusson, medån
kedjan var minclre lyckad. I Jordbrukarlaeöt märktes mest vb. F älth, cb. Kjeilandei, vh. Silvander och cf. Andersson.
K. E. Hellstr'öm, Faköping, dömde bra'

PROGRA M:
Kl. 17.00 Föredrag av FrämlingslegioUrDSOUMaI&AFTON:
nären ,Iack ljlvensten över

DANS kring misommarstång. _- Högtalaranläggning.
Tombola, Skjutbana, Chokladhjul, Serveringar m. m.

båda andra målen.

11003-1
27 015-6
10 013-4

Diverselaget
Jordbrukare

2
2

0

(

Nästa match den 1? juni: Diverse-Mö-

l

Möbelsnickare

belsnickarre.

FOTBOLL
å Tångavallen, SlutarP
frealagen clen 20 kI. 19,15.
FLOBY T. F._-SF,UTAETPS I. F.

Kl. 19.00 Musik.
}(l. 20.00 F'örödrad. av Major Karl af
Geijersståin, Skövde. (Några
. ord om Yästgötaminnen).

Xt. Z1,OO Musik oeh:falklekar.
Ki. 22.00 Sång octr-musik samt därefter

foli<lekar.

MIDSOMI}iIARDAGEN:

Kl. i5,00 Pentaverkens musikkår' marscherar från Samhållet till
festplatsen,

ämnet "Genom fYra världsdelar under brinnande krig".

Där'efter konserterar musikkå,ren.

och kuPletter av UIIaBritt Lönnkvist och Gösta

Kl. 19.00 Visor

Dah1, Borås.

Kl. 19.30 Folklel<ar kring midsommarstången under vana lekledare
och spelmän.
Kl. 20.30 Uppträdande av Boråsarna.
Kl. 21.00 Folklehar.
fz1

21.30

I{l. 15.45 li{älsningsanförande,

Kt. 16.60 Folkdanslaget uPPträder.
I{l. 16.38 Konsert av musikkåren.

Foikdanslaget. Därefter tlll

festens slut folklekar och som
avslutning en mycket vacker
fackeldans.

Entr6: l{idsommarafton 1i:- kr. Midsommardagen 7:25 kt.
Vä,lkbrrna titrl sommarens största hernbygtlsfest"

Wmrtmfta hermuä!rn$orfl råde,
Rikshernvärnstävlingen äger rum i
Kinnarp sönd. den 22 juni kl. 12.00. Prissi<jutning orn arm6ns medaljer och skytternäriren ordnas i Torbjörntorp sönd.
cien 29

jrrni kl. 10.00.

Under närrna-qte tiden kommer besikt'
ning av all utlämnad vapenutrustning

att företa"gas av personal från Skövde fo.
Då hvmannen enligt gäilande bestämmeli.,i är arsr-arig för till honorn utlämnad
inaterial betonas nödvändigheten av en
noggrann och effektiv materiai- och vapenvår'd. Ev. pipombyten och reparationer föranledda av konstaterad vanvård
får a',' hvmannen själv bekostas.
H e,tnu

iirttsomr

Kinneueds

åd,e sb

Brk

e

f

tilhau ar en.

sitlkknssm

håller. uppbördsmöte i Kinnarp hos
Svedberg torsd. den 26 juni kl. 18 samt
i Slutarp på kaf6et fred. den 27 i'ani
kt. 18.
5745

.StyreIsen.

532t

KOMMITTERADE.

Slutarps Samhällsförenings tratlitio'
nella hembygdsfest l'tlO-u}'
untler midsornmarhelgen bjuder även
år på ett gediget program. På midsommaraftonen håller major Karl af Geijer'
stam, Skövde, föredrag över ämnet
"Några ord om Västgöta minnenl'. Pi'ogrammet i övrigt denna kväli upptar rnu'
sik samt folklekar kring midsommar'

Wesöh
Kulfurella

foEkfrestesr

på ['L0BYPÄREF;I{
Iördag och sönciag.
Eol'klekan" och cla'ns.
Söndag kl. 5 em. fotltollsmateh

om

E.-T.-polialen.

$lularns

lf-Hsby

BF.

FIT.
ErrlNEr.:.sDs-silEp.a^/. ztlU-.q1,
Dluerse

öite\s't1,i,c!{,are

2
-M
--0.
Slsta matchen i {ö;:sta omgången, vilker
sprlarl+s :t:Clllit I ttl,y. lag SltttAde ntr'd se3C

iör" .Diverse-:a3.:1". ltijLelsnickar:na hari'
'lor.k ^fL. rpr'!lör,.lolningcn vrrit förtjänta a'
något r-nåi. Diversele,gcts förs.rar var sta

bilt; Kecl-ra.ri däremot "skuffede" och dc,
"år egcntliij,,n vc; a cf . Virgottson saln ställ
'r1e tili nigra fariiiJhctcr. Snickai:na- hade
sina, i-)ij"si.rl, :nän i ch. Iichn, vit. Carl€n sami
irinertrion i ked.jan Glar1 Axelsson- Cclt.
rr" . ir!.: i.;ö, ;:l t v',) o ' ilrl,;it srtr o,-it hi. Å
i.'idrson gjcrrc'io at:clra miilet, P,ra doirarc
riar Toirten Gustarzsson, I'aiköping.
r

Diversela i:;et

Jorclbrukare
Möbelsnir:kare

22 0 0 5-1
2 1 0 1 5-6
2042360

,+

2

stången.

Pentaverkens musikkår svarar för den
musikaliska underhållningen på midsommardagen och vidare framträder då

Falbygdens Hembygdsgilles folkdanslag
från Falköping som förstärkts med några medlemmar ur Skara Folkdansgille'
F ör 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 uPPträtlanden.

Kinneveds m.

fl. socknars hingstföre-

nings hingstar tjänstgör innevarande
säsong fl liqgagaralqn, SJutarp, f9!. 115
Kinnarp.

Jupard
Hotteur

fx. bls., prem. B,

#'erep Å-6 wcr ^!r?,
u I fff, Ww,ssl'ssa,@ rS wrs d &,w8 iårag,w n.
,4wafi,&,,$s@Eä,

j

I/id tävlingarna här i kvält i sam-

st.-nr 9032, br. stj., prem. B, 1:sta pris
och hederspris å Rikslantbruksmötet i
Stockholm 1946, avg. 150 kr.;

(8794)

ffEw,rwy

r.
sr
uvr.urLrra
::1':?T1?3i1"-l:_1":l
:i"1.poJkarna
.,lTtI' r1fi.-T.-p"h*l*r,.
oen palrestanoe resan gJorde
I

avg. 50 kr.,

Tider: 6,30 oph 18,30. åndra tider
efter beställning.

bra ifrån sig. Xtrarrv Ärvidsson irnr,o- i
- -Floba 1-7.
slu.tarp
nerrde storiiqen och hlev ancrre soe'rsl< | |
från en mänsd
i år över 15 meter: 15,03. råarrvs
DLrrLr Il^.P,"",
'.qrr'vu seriel
Lllobl
såväl ":Tt:11*c::'_"t"'na
serie- som vänskapsrnatcher.
sericvänskapsmatcher, Flob5
var
övertra^mp, 14,92, 75,03, 14,21, 14,61 ,l lsåvätSiuta'p
möttes i söndags för rredjt
loch
f
174,75, alllså sämsLa stöten bättre än vi,l I gången oin den s. k. E.-T.-pökalen. Mat
chen.slutade oavgjord. Slutarp hatle kraf
| årsdebuten på Odcnspian. Han hylladr-.s 1,r I
"
noterade inte rrindr''
iivliei
4.öOO
av
Cc
åskarda'å.
locksa
ltigt^övertag
-- ---.- .---":
än fr'12 skotti lq"l..o9h
i trävirket. Slutarps snabbl
|

Slutarp
r.

o. m. fredagen den 27 Juni
öppnas vårt konditori.
Vördsamt

$ystratna ltilssons |(onditori
Tel. Kinnarp 726 a.

-, t
z6l5-ttl

I

FWTWffiLI,
å Tångavallen, Slutarp.
torsd. den 26 kl. 19.30.

l,

F, -$lutarps

Byggnå,ilstillståntl

ze lo

l,

F,

-11.

lämnats Göran L. Gustafsson, Slut&rp, för ett bostadshus på Ödbgården
11e i Kinneved.

forv,'ards beredde gästernas försvarare fler:

stund.er men det rnesta reddes upp '
| | heta
I | ;it'iä i'u".r av den utinärkte ?i'.öääoJi' :

'

Slutarps Samhätlsförenins I I ä*f
"*i?f"'*äf""""fi,.""*:f,ä*få'"";
hade det lugnt och hade i 23 min
höll sin sedvanliga hembygdsfest mid- | lmålvakt
första
skottet att klara. tr'lobys vy
Då
|
ldet
-^-^::.-,^^^sorrmarafton och midsommardagen. På |
arorig toss rrän ,ioläjåir"äåi"åån "d,
lxom
midsommaraftonen var det 600 och mia- | | vi. Johansson var vär påpassad kom man
sommardagen cirka 1,200 deltagare, som | | inte lång'. på den kanten. It'lobys inålvakt
ryred stort intresse togo del av det gedig- | | som inte var kurant vid rnatchens början
jläinnade i andra halvlek planen och vb. Bör
rtr:r^^--^--rr^-""^i*
^^ programmet.
--^^--**^+ Midsommarafton
hölls || |
na
3"uuo., intog hans pr"t*'"""ii'riäJä'r* t"rj
föredrag av major Karl af Geijerstam, | | tångartatanger. Gästerna lågo i för futli
Shövde, som bådc sakiigt och intressantl lför att ut;iirnna och deras ansträngninga:
min. oa
då err
ett vac
fqlq;p ,,lVäqrq
vårs rräsfsä1r- | ltröntes lned framgång ri 34 mrn'
talade
"Några ord
^"4 om
^r,J vära västgöta- | | ,Ti"."l!?"tl:" I_tlT{1ls 'r4
minnen".
Dansen tråddes så till tonerna av 2l luätt"., slog l:rotlen i mål. Någ"on kiasskill
dragspel och violoncell. Herr Eidor A"- | lnad mellan lagen kunde inte förmärkas i da

var lekledaru | | q-tl'-;:1l:,1 ,.F-l1t-1ill"{?]:":1,.-":1,:j,TI
och utrörde aessutom tii+';;;:_ ;';; | |
"å;:i11. åå'1 få3äiilr,åiY.lå$iä?*
systern Maj-Britt några duetter till pu- | | na tor.;,'arctskedjan. Gästernas ch. vär bäsbiikens hörbara beiåtenhet.
| | ta man i laget och dessutom kan nämnas
PtL **-"---**^**:;midsommardagen marscheracl"
----.---:'I| lll':.-"1
::l hl:"-Tf*:f1:^l1l::-u:fl]:'
--.
svårdömd ma"tchen var lhors| ; den sanska
Pentaverkens .musikkår unde_r. musik | | .o", tr alhöping.
från samhället till festplatsen, där de se- | i ställnlngen orn E.-T.-pokalen:
dan gåvo en iivligt uppskattad konsert. | | rrorry
31206-44
30274-62
Jack TJlvensten, Udevalla, som under en | | sr"t"rp
Föredrag hölls av främlingslegionär | |
timmes tid medryckande och fängslande | |
berättade om upplevelser och äventyr i | |
Slutarp-Trätlet 2-0.
fyra världsdelar under brinnande t<rig. | |
i
F-örst var han mecl i inbördeskriget | | Trädet blev i torsdags kväIt på TångavalSpapien och blev som fånge förd till Af- I | len besegrat av Slutarp som återigen visadr
rika, där han ingick i främlingslegionen | | pl": pi -il1115.39:::Ti?Ii::T;"91'^t"^1i'
,Jersson, Halsarp, Kinnarp,

Tffidets

ztl5-uv'

I

Gallston rabatt.

F

^

- med en klubbmatch TU-38-Söderband
tälje gjorde F"alköpingstruppen sitt för-

,

#

Frankrike och Syrien. I Syrien blev han I lttass ficir kapitulera i 5:e min. clå fry. Vitsårad och fick till|ringa sju månader på | i gottsson från när"a håll gjord.e första måiet
sjuklrus. Under hemtransporten ombord I Itill
l.v.ld-.:"
!::::^:^?' som
^T:"^l:31?
ett l,:lt.Tit
skott ge'
slog nå 11å
vi. Andersson,
på en Röda Korsbåt torpederades denna
gav
lednin
och
slutarp
spetarl<lungan
|
|
"o,-'-'
av engelmännen cch endast nägra fä av | | gen
z-0, iitt arrän, som d6t visade
".eo slutresultatet,
"t
de ombord',.arande blevo räddade. Han | | sig, blev
berättade hur: hänryckt han biev när han I | ,"1.'19,1" 1?1Yi:11,"{i*.Ti1d:t^.ri*l^T","
3il
-"äga tiil om i irörjan men det brast. i av"
åa* Srr""i*"* iorO |1 |1 slutningen.
När ch. Johansson på grund al
efter att ha var\t borta i 12 år.
| | s*aAa iämnade planen 10 min. för'e fult tici
tr'olkskoilärare Valter Qahl6n fråyi Hö- | l:fick Trädet inrikta sig på försvar. I{emrramatch och i det stabila
kerum avtackacle taiaren och utbringade I l laget gjcrde.en braytterhalvorna
Rehn och
|
| föi:svaret rnärktes
e'r"t leve för Sverige'
|
| arro"r"*orr. Kedjans bästa voro cf. Anders.
Sedan blev det visor och kupletter, I lson octr h]'.,Vi1go[tsson medan vy. Ingerhage
av Ulla-Britt Lönnkvist och l j naOe s",rårt att komrna loss. Arvidsson tyckr
1
okt.
sjungna
från
den
övertaga
r-r,tt
finnes
tappat formen' tfagJl
Borås. F albygdens l{em- |r'rl h.a
nurrt,
i fr;rnirtgir,cnde industrisamhålle. Ett dtiutä
bästa manli,"-:och
tinsson framstod som lagets ,Tqy*!
t"9yutförde_ett
folkdansiag
bygdsgiiles
följcies
titet
osäkert
20.tai fit,sta abonnenter.
verkade
i
fö."rra"nt
som
|
|
(1
okt(, Fack 70, ligt folkdansprogram och så föl.jCe foik- I lrra," av hb. Hansson och cb. Johansson. De
Ilrevsvar till
tekar för festdeltagarna rned vana lekle- | | båda inrarna Gustavsson och Emanuelsson
KinnarP.
99
Tcl.
$h-rta,rp.

.Km$s

0Gh

ffim{snrtlerirtg

dare och uncler sLor tiitslutning. Kväiten
avsluiades av follidansla.p;et, som utförde
cn m5'cliet vacker Fackeldans med brinnande facklor.

|

|

|
|

SjotAe bästa arkretet

i

kedjan'

I

iI

I SlutarP

S[,UTARP

uösnlt o.

I{FUM

STE$ISALT på lagci'.
SANDrtNS.

rlos llio.tarp

i lri idroll.

Sfu-u).

KI'UM 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 lidahde av
de regntringa och sega Llanorna, mea'trots
det uppnåddes en del goda resultat' Så t. ex.
i stavhopp, . där inte mindre än tre man

m. Här kom Kinnarp nr-ed
iertid nu fick se sig slagen av KFUM:s
unge, Iovan.tle Anderberg, som vann på-i-?-0
'- utan att försöka på högre höjder. Wilgotssc'n hade 310. Anderberg var f. ö. täv]ingarnas bäste man rned seger i samtliga
tre hopp: förutom i stavhopp segrade han i
höjdhopp, där tåviingen fick förläqgas till
gingo över 3

garnle "mästaren" Wilgotsson, vilken emel-

ägde premieringar rum

helt

överlägset.

Resultat:

'

.

17.9; 2J
100 m.: 1) Stig Karlsson, KF{Jn'i
'Y. I'risk' K.'
och 3) G. Leijon, KFUIvt och
1.I.9; 4\ M. Sand€n, K. 12.3.

400 m.: 1) H. Vfilhelmson, IlFUlI, 54.3;
2) G. Leijon, KFUNI, 57.7; 3) G. Frisk, K.,
60.0: 4) G. AIv6n, K., 60.8.
1500 m.: l-) Etdor Andersson, K., 4.35'8;
2) B. Arvidsson, K., 4.36,2; 3) Stig Karlsson, KFUM, 4.52,0; 4) G. Leijon 4.58,0.
Kula: 1) Y. Frisk, I(., 10,98; 2) L.-E. Linnårsson, KFUM, 10,46; 3) G. I'risk, K.,
10,45; 4) S.'1lranmo, KFUM' 10'40.
Diskus: 1) L.-8. I-innatsson, KFUM'
3I,76; 2) Åke Andersson, K., 30,67; 3) G.
Frisk, K., 29,72; 4) S. Tranmo, KFUM,
26,49.

Utom tävlan: Anders Nilsson, Karleby
GoIF. 3?.25.
Spjut: 1) R. Sandin, KFUI'{, 43,40; 2) M.

K., 4O,73; 3) Å. Torstensson, K.,
4) Arne Strensson, I{FUM, 37,?2.
^r,' 1) G. Andersberg, KFUM, 765; 2)
Höjd:

Sand6n,
40

Y. .t'nsk, 1(., 160; 3) O. Thör:nell, K. 155; 4)
Lennart Gustafsson, KFUM, 150.
Längci: 1) G. Anderberg, K!.UM, 603; 2)

Y. Frisk, K., 581; 3) H. r'Vilhelmsson,
KFUM. 578t 4) O. Thörnell, K. 530.
Stav: 1) G. Anderberg, KFUM, 32O; 2)

G. Wilgotsson, K., 310; 3) Y. Frisk, I(., 300;
4) Lennart Gustafsson, KI'UM, 230'

Stafett 4X100 m.: 1) I(I'UM 48.7; 2)

Kinnarp

51.L.

Telefomf;st,
Plats-ledig vid Kinnarps telefonstation"
Svar till fru Karlsson, telefonstationen,

Kinnarp.

6211

20 kr., Cöran Andersscrn, Hulegården, Kinnarp; Doressa e. Verd,an, gdk., ALnd. dohans-

går.

son, Skom:akareg., Göteve; Blenda e. Dalila,

1 års ungston med

skp.
J'ully e. Jnrpard, Valdern. Johansso'n, Siggagården, Sl,utarp; J'ulita e. Juvill, Ragnar

e. Reflex, Karl Kjel,lberg, Siggagården, SIut-

&exi e. Reflex, Erik Danielsson, Lillet arp;
gården, Luttia; J,ulia e. Jupard; Torsten An.

KRUSBÄR LppköPes.
Sand6ns, tel. KinnarP 113.
6292

kr., Rudolf

Abrahamsson, Villiamsholm.
I(in'narp; Sophine e. Parasol, B 20 kr., Karl
Bening, Mellomg.,'Kålvene.

d,ersson, Backgården, Slutarp,

2 års ungston med skp.
Hotteur e, Heron. B. Kinneveds m. fl,
Bellona e. Monte-Beilo, Ivar Andersson, soc*mrars ltringstförening, Siggagården, SMGumnestorp, Börstig; Julia e. Juvill, Nils. arp; $upard e. Jutarp, B, Kinrreveds m. fl.
I(äll6n, Stränggåiden, Varkumla; örnette e. socknars Hingst{örening, Siggagården, Slut.
örne, Erik Danielsson, Lillegården, Luttra; arp.
Tyra e, Hotteur, Torsten Ande,r:sson, Back*
I Slutarp uppvisades 71 hästar.
gården, SJutarp; Rexy e. Reflex, Gustav Oskar.sson, Brandstorp, Slutarp; Venny e. Akil*
,

les, Paul

Larsson, Storeg,årdern,' Bri.smene;

Lady e. I{otteur, Paul Johanssoq Skräddareg., Grolanda,

I

års ungston med fris.

Vega II e, Reflex, avelsdipl,, Salomon GusItavsson, Prästg., Iiinn:up; Elba e. Elbe, VaIIter Oskarsson, Fröjeredstred, Slutarp; Reisy

e.

,Refilex, Sanfr, Nilsson, Kotarp, Slutarp;
VI e. Reflex, Salomon Gustavsson,
Prdstgården, Kinnarp; Bonetta e. Bordt, Bertil Johanss,on, Skattegården, Varkumla; Sättan e. Reflex, Torsten Andersson, Eackgården, Slutarp; Bainsy e. Blanko, Åke Gustavssor-1, Ledsgården, Slutarp; Jovina e. Adel,
Elias Scherm'an, Vintorp, Bij'rstig; Dansy TV
e. Reflex, Allan Johansson, Alarp, Kinrnarp;
Saga e. Reflex, NiLs Kä116n,, Stränrggården,
Vårlcurnla; Syljan e. Sylbin, Bertil Kjellander,
Mossagården, Sltrtarp; Ragni e. Monte Bello,
Hernning Larsson, Hallan, Brisrnene; Essy e.
Eran, briid. Neiirrraq S1ät#ing, Vartofta; Asta
e. Akilles, Josef Svantesson, Grensl.und,

LEKAFTOh!
å Idrottsplatsen, Slutarp, onsd. d. 16

juli

kl. 20. Stens Lekgäng.
6379

S.

I. F"

Majken

Slutarp.

4 års ston med föl och

våirdebo'kstav,

Johanna e. Stirn, B, Göran Andersson, IIul,egården, Kinnarp; Mon6a e. Stim, B, Gustav Oskarsson, Brandsiorp, Slutarp; Rella
e. Reflex, B, Pau{ ,Iohansson, Skräddaregården, Grol,anda; Stj,ärna e. Valdo, B, Elmer

Johansson, Stomrnen, Börstig; Mona
Monte-Betrlo, B,
Börstig.

Artur

I

e.

.dnd'ersson, Kringlarp,

Äldre fölston med värdebokstav.
20 kr., Ragnar Gus,tavs.
son, Siggagården, Slutarp; Toreta e, Tote,
B 20 kr., Johannes Johansson, Liden, Slutarp; Relly e. Reflex, AB 40 kr., Valdem, Jolran*son, Siggagå,rden, Slutarp; Flexy e, Reflex, AB 40 kr., Valdem. Johansson, Siggagår-den, Slutarp; Espa e. Espoir, B 20 kr,,
Hjalrnar .I,olransson, Stor.egården,: Börstig
tflla e. Uro, B 20 kr., Ivar Anciersson, Gurrnestorp, Börstig; Reja e: Reflex, B 20 kr.,
Ferd. Johansson, Led;sbården, Slutarp; Iioretta e. Lorell, B 2O kr., Ragnari Gustaysson,
Siggag., Slutarp;. :Vjrma e. Blanko, AB 40

Lilly e. Lorell, B

kr., Nils

Kä116ir,.5tränggårdlen, Vårkuml,a;

Ftrora e. Arnonrux, gd,k., Bror Artdrersson,
Angrirnstorp, .Brismene; Aga e, Tore, B 20

kr., Erik

SI-UTARP.

B 20 kr., brtjd. Johansson, Axtorp ödegårclen; Rellan e. Reflex, B 20 kr.. San{ritt

Nilsson, Kotarlr, Slutarp; Gullet e. Lorell,
B 20 kr., brM. Johansson, Nohlgården; SlutGustavssorr, Siggagården, Slutarp; Blanka e. arp; Rexi e. Reflex, B 20 kr., Äke Gustavs:
Blanko, Nils Kä116n, Stränggården, Vårku.m- son, Ledsgården, $iutarp; Daisy e. Itreroton,
la; Juna e. Jupard, Torsten Gustavsson, B 20 kr,, Äke Gustavsso r,, Ledsgården, SlutVåistarp, B.rismene; Saga e, Monte-Bello, Ei- alp; \zra e. Reflex, AB 40 kr., NiIs Iliill6n,
mer .Io.lranssoq Stomrnen, Biirstig; Refle5y St,rängg., Varkumla; Marja e. Jun,of, B 2t)

i längd på 603.__-__ I
I den avslutande stafetten var 'KFIJM- I

gråsvallen, på 165 och

I

son, Br.andstorp, Slutarp; Salona e. Satyr, B

tsh-qt.

Sundön,,". Mello,mgården, Slutarp;
Rega e. Reflex, B'20 kr., Erik Sund6n, Mellorngården, Slutarp; Göta e. Iieflex, gdk.,

Sigvard Johansson, Munkagården, Luttra;
Flora t, Blanko, dB 40 kr., Erik Danielsson,
Lilleg., Luitra; Ninette e. Cupido, B 20 kr.,
Olof Sand6n, Backgården, Slutarp; Rosa e,
Reftrex.

B

20 k-r.. Torsten Andersson. Back-

gård,en, Luttra; Blanka
'e. Blankir, B 20 kr,,
Bertil Johansson, Skatteg.,
Vårkumla; Monda
e. Monte-Beilo, B 20 kr., Salorn. Gustavsson,

Prästg., Kinnarp; Malett e. Magre! AB 40
kr., Thorsten Gustavsson, Västarp, Brismene; Oartnen e. Magnet, AB. Gustav Oskars-

LEDIGA PI,ATSER

4 s{yehen

Sörnmerskor
arbete.

Även
erhålla stadigvarande
ovana få anställning. Något maskinvana få 1 kr. i tim. Bra ackordsförtjänster. Rum finnes.

Slutarps syfakrrik, A" W, A.hlqvist.
' Kånneueitr och, Vttrkumla: höstvete
höstråg 2,5, växvete 3, korn 3, havre
irlandsäd 3, potatis 3, foderrotfrukter

2,
3,

3,

hö från odlad jord 2 och hö från naturlig äng 2.
Den kalla vintern har rnedfört att höstsäclen delvis dött ut och måst omsås med
vårsäd. Särskilt vetet är tunnt. Vidare
har den starl':a sommarvärmen gjort sitt
till att det synes bli mindre skörd än.vad
som tidigare väntats, såvitt nu inte de senaste dagaruras reEn kan förbätra skörden
något. Vårsäden är relativt bra, men
även den har lidit av torkan. Utsikterna
tiil god skörd av potatis och rotfrukter ha

ökats genom de sista dagarnas regn. Skörden på vailarna är mindre än vad som tidigare ber'äknats. Bärgningen försvåras
genoill regnet, varför höskörden delvis torde bii skadad därav. Betet synes repa sig
efter regnet. Höstsådden blir vål till areaien densamma som förra året. Tiligång
på ar'betski'aft försvårar- bärgningen av

skör.den.

t1l+_qV-

Falbygdsmästerskapen

:

Ladugård

rvÄ-'ra.

Wilske tog standaret
och Kinnarp pokalen,
l'albygdens idrottsungdom stormade fram på Odensplan i söndags, då
den årliga generalmönstringen, F albygdsmästeiskapen, ging'o av stapeln för
fjortonde gången. Som vanligt var det i fiertalet g:renar skårpa stfider med
ty åtföljande goda resultat och två nya mästerskapsrekord noterades: på 400
m. av populära "Kyparn" alias Bertil Gustafsson från Gudhem, som sånkte
sin gamla notering på distansen med tre tiondelar till 52.5 samt i stafett
1000 m., där Gud.hems I!':s segrande lag klockades till 2.10,3, sju tiondelar
under Wilskes gamla notering.
De första
Emellertid måste man nog erkänna att Stenstorp, Wilske och Kinnarp.
årets mästerskapstävlingar som helhet ble- sträckorna voro ungefär jämna. Gudhems
gick ut som
vo något mattare ån de föregående årens -slutman, Bertil Gustafsson,
9ch
eller åtminstone föregående års. Vid en tvåa, gjorde en mycket grarrni löpning
jämförelse med i fjol finner man nämligen kunde föra sitt lag segrande mål på den
att resultaten då voro bättre i hela sju gre- nva mästerskapstiden 2.10,3. Kinnarp kom
nar, medån endast tre grenar voro bättre tvåa på 2.11,5. Andra heatet, där Kinni är. I en g:ren är noteringen nästan exakt arps lag II hemförde segern, blev inte av
densamma, nämligen i spjut, där Anders samma klass som första och här noterades
i fjol hade också betydligt såmre tider.
Nilsson i år vann med 49,76
Som avslutning på tävlingarna utdelades
Arne .r'risk, som då vann, 49,77,
Ein förklaring till de i viss mån försäm- pokalen resp. standaret till sina rättmätige
rade resultaten är kanske att man i år innehavare, vilka naturligtvis också blevo
caknade en av de främste vid de föregå- vederbörligen "avhurrade".
E! l1e.
ende årens tävlingar, nämligen Gösta Arvidsson, Kinnarp. Och kanske inte heller
Resultat:
banorna voro i bästa skick äfter den senasHöjdhopp: 1) Allan Svensson, Albion,
te tidens myckna regnande. Annars var 165; 2) Bengt Andersson,
160; 3)
ju vädret under tävlingarna nästa,n idea- Anders Nilsson, Karleby, Karleby,
160; 4)
Törliskt, om man bortser från att vinden be- nell, Kinnarp, L55; 5) Bror Larsson, O.
Albion,
en
hel
del.
kastarna
svärade
.I fråga om mästerskapsstandaret och 155; 6) A. Frisk, Kinnarp, 155.
Spjutkastning: 1) Anders Nilsson, Kar-pokalen blev visan den vanliga: pokalen
tog Kinnarp överlägset hem och nästan leby, 49,76; 2) A. Frisk, Kinnarp, 47,61; 3)
lika överlägset gick standaret till Wilske- Å. Torstensgon, Kinnarp, 45,59:. 4) M. Sand6n, Kinnarp, 45,79;5) K. E. I'ant, Wilske,
pojkarna.
42,38; 6) Eskil Olsson, Börstig, 41,89.
::ry;r:i
Tävlingarna inlöddes
100 m.: L) Bertil Gustavsson, Gudhem,
på middagJen, då spjut och höjd avgjordes 11.8; 2) Y. Frisk, Kinnarp, 12.7;3) S. Dahlsamt försöken på 100 m. I spjut såg det ström, Wilske, 72.2; 4) S. Fredriksson, A1länge ut som om fjolårsmästaren Arne bion, 72.2; 5) K. E. X'ant, Wilske, 72.4: 6)
tr'risl< från Kinnarp skulle upprepa sin se- R. Rahn, Albion, 12.5.
g'er, men Anders Nilsson, Karleby, hade
5,000 m.: 1) NiIs Gustavsson, . Tiarp,
hela tiden glatt med jämna, snärtiga kast 16.50,6; 2) Eldor Andersson, Kinnarp,
och i sitt sista och f. ö. även tävlingens 17.00,0; 3) Magnus Pettersson, Wilske,
sista kast gick han förbi den ledande Kinn- 17.05,0; 4) Y. Ahlberg, Albion, 78.28,4.
arpsbon. Vart höjdhoppstiteln skulle gå
400 m.: 1) Bertil Gustavsson, Gudhem,
rådde ingen tvekan om, när Allan Svensson 52.5 (nytt mästerskapsrekord); 2) O. Törvar med. Han tycktes dock inte för dagen nell, Kinnarp, 54.0; 3) S. I'redriksson, Albara i bästa slag och stannade på 165 cm. bion, 55.6; 4) I. Algotsson, Wilske, 57.2; 5)
Eitermiddagens finaltävlingar inleddes E. Lundin, Gudhem, 58.6; 6) S. O. Andersmed 100 ryr, Här sprang: Yngve Frisk från son, Wilske, 58.9.
Kinnarnp överraskande bra och ledde efter
Kulstötning: 1) I. Fransson, Wilske,
halva sträckan. Då kom emellertid Bertil
Gustafson med ei1 grann finish och vann 12,44; 2\'Alian Svensson, Albion, 12,38; 3)
F"risk, Kinnarp, 12,13; 4) Ragnar Anklart. På 400 m. var "Kyparn" lika suve- Ä.
Karleby, 11,98; 5) E. Arvidsson,
rän. Thörnell, Kinnarp föLjde honom i det dersson,
Iängsta men när upploppet började, hade Kinnarp, 71,27; 6) K..E; Lindgren, Wilske,
han ingen chdns .att hänga. Bertil Gus- 11,11.
1500 m.: 1) E. Fant, Wilske, 4.75,6; 2)
tafsons tid blev brei 52,5, vilket är lika
Sigvard Johansson, Karleby, 4.18,0; 3) Nils
med nytt mästerskaPsrekord.
Kulstötningen gick rättvist till fngvar Gustavson, Tiarp, 4.22,5; 4) Allan Larsson,
tr'ransson, som vaf den för dagen bäste. På- Wilske, 4.25,7; 5) S.. Albertsson, Karleby,
han 4.30,2; 6) Artur Johansson, Albion, 4.31,0;
fallande blek var Ällan Svensson
- ska- 7) G. F,risk, Kinnarp; 4.31,2.
men tog igen
stötte helt utan geist
da.n i 'diskus, där han-vann på goda 41,15.
Stavhopp: 1) Y. Frisk, Kinnarp, 3,25; 2)
Här såg man f. ö. stadige K. G. Johansson, EiCor Andersson, Kinnarp, 3,15; 3) G. Vilsdm visade irngdomarna på plats, sarnt F al- gotson, I{innarp, 3,15; 4) Ingvar Nilsson,
bvEdsalliansens ordf. Evert Clason, Stens- i Vr'ilske, 3,00; 5) H. Josefsson, Kinnarp,
töip, vitt<en hivade i väg diskusskivan över, 2,85; 6) Åke Andersson, Kinnarp, 2,70.

"'

gjort!
L:
Dl 4 6LJUI
m. Bra
1) Y. Frisk, Kinnarp, 5,99;
lätt affär för l' 2)Längdhopp:
Ragnar Persson, Wilske, 5,69; 3) K. E.
stillöpande Evald F ant. Man hade nog Fant, Wilske, 5,52; 4) H. Josefssoh, KinnVii,ndt mer av Karlebys Sigvard Johans- är'p, [48; 5) Arne Olsson, Kinna]p, 5,47;
son. Sedan F risk med förna'mnet Gerhard I 6) S. Ulvestig, Börstig, 5,22.
hade dragit up'p första runclan, gingo F ant
Diskus: 1) A. Sverrsson, Albion, 47,75; 2)
och Sigvarcl Johansson upp till ledningen.
G. Johansson, Wilske, 39,44i 3) Ragnar
När sista va,rvet började 1åg Johansson' I{.
4) Anders Nilsungefär 3 m. efter, vilka snabbt ökades till Andersson, I(arleby, 38,84;
36,50; 5) El. Clason, Albion,
10-15 och Fant kunde gå i mål i "splendid son, Karleby,
6) Arne Ändersson, Karleby, 33,63;
isolation", Tiderna blevo förhållandevis 35,12;
4.15.6 för F ant och 4,18 för Johansson' 7) I. X'ransson, Wilske, 32,76; 8) J. Wenbra:
" Tävlingarnas mest spännande gren blev nerholm, Wilske, 32,04.
Stafett 1.000 m.: 1) Gudhems IF 2.10,3;
den avslitande stafetten, som kom att utlösa nästan s. k. sydländska scener på lä1<- 2) Kinnarps IF 2.11,5; 3) IK Wilske 2.14,4:
taren. I första heatet startade Gudhem' i 4) IS Aibiott l,16,0; 5) Kinnprpq Ir' {
q9
35 rrl.
de Öi,

1500 m. blev en tärnligen

i Kimnarp '{hia.

i

aska av
ge, ista från höhiss.

lades

Grisar ocla A;alvar, värdefulla redskap,
m" m. innsbrända.
Vid en eldsr'åda i går rniddag ned-

I
I

]

i
I

brann till grunden lzr"dugården hos hemmansägaren Helmer Andersson, östergården, Kinnarp.
Eiden uppstocl victr i:alv 2-tiden. Man
hade varit sysselsatt med att köra in
höet ocir siruiie ji-ist hissa upp det sista
lasset av årets si';örd, då en gnista från
hisspeiet antände några intilliggande
hötappar. Hr Andersson försökte siäcka
elden genom att siänga några hinkar
rned vassle, som stodo i närheten, över
de brinnande hötapparna rnen allt var
förgäves. Då alla dörar och lämmar
stodo öppna och då stark blåst rådde,
spred sig elden mycket hastigt, och inom ett ögonbiick var hela höskullen
övertänd. I{r.Andersson sprang då in i
boningshuset oeh alarmerade per telefon brandkåren i tr'alköping.
Då clenna efter en stund kom till platsen hade elden spritt sig över hela ladugården och man fick inrikta sig på att
rädda en intilliggande ladugård, som
var starkt hotad och där det också genom hettan och genom gnistor brann i
taket.

Förutom tre suggor med smågrisar,

en större gödgris samt två kalvar inne,
l j brändes och förstördes bl. a. en hel del
nya logredskap, varibland kan nämnas
ett tröskverk, en fläkt, en el-motor, en
gröpkvarn och ett hackelseverk. Dessutom brann årets hela höskörd inne,

vilken f. ö. var rekordskörd. En häst,
som stod i staliet, fick man ut i sista
stunden.

Den nedbrunna ladugården var en
vinkelbyggnad och hade utrymme för
fem hästar cich 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 betydande föriust.

i

I

6) IK Witske Tt 2.77,2.

ll

2.76,7;

li

Mästerskapspokalen: 1) Kinnarps Itr ?3
p.; 2) IK \,vilske 54 p.; S) IS Aibiön 86 p.:

I

1

|

|

4) Karicby GIF 33 F.i b) Gudhems If'-20
p.; 6) Tiarps IF 10 p.; T) Börstigs IF 2 p:
l\Iästerskapsstandaret: 1) IK Wliske 26
p.: 2) Kinnarps IF 21 p.; g) .Karlebv GIF
13 p.;4) Tiarps IF 9 p.; 5) IS Albion 9 p.:
6) Gudhems IF 9 p.; 7) Broddetorps GIf S
p.; 8) Floby IF 1 p.

DM

Hallon

i fri idrott:

Rune Persson dubbelseg rare,

uppköpes G, Clauson, Slutarlt.

Gash Arvidsson

SLUTARP

z-zlt-q>y-

dfskusmästare.

l(rusbär $alnt $tlarla uinhär

Liclköpings IS tog stand aret för andra året i rad.

uppköpes. Snnd,öns, Tel,. Ki'nnarp 713

Årets DM-tävlingar i allmän idrott höllos, ket dålig. Tegstedt stod i särklass och
och söndags på !'ramnäs i Lidkö- I hemförde sitt 15:e mästerskap i rad.
ping. Vädret var varmt och skönt, men en
Längdhopp: 1) Sven Persson, LIS' 6'74;
hård vind svepte fram tvärs över banan 2) G. Åkervall, d:o, 6,46; 3) Stig Hansson,
båda dagarna och inverkade på resultaten Vänersborgs AIK, 6,39; 4) H. Nannesson'
i hopp och kast. Löparna fingo på sönda- Lrs, 6,35.
gen springa på torra och lösa banor. LidStavhopp: 1) L. Ekström, IFK Borås'
köpings IS svarade för arrangemangen och 360; 2) O. Lrist, Elfsborg, 350.
dessa klaffade inget över sig'.
200 meter: 1) Rune Gustafsson, LIS'
Resultatmässigt sett
2) V. Hermansson, Dalsjöfors GIF'
22.8;
noterades flera bra pre3)
S. Larsson, d:o, 23.0; 4) S. Mag22.9:
stationer och framförallt
nusson, Skackans l!-, 23.4.
gladde kulstötarna. BröIIär kördes löparna i försök, mellanheat
derna Arvidsson, FAIK,
final, vilket blev ganska tröttande för
och
Thage
nåmligen
bjödo
I finalen fick Gustafsson en verklig
dem.
fight
Pettersson en hård
och Valle llermansson, som dock
smakstart
och det Var först i tävi
finishen, hade ingen ehans att
fint
kom
ling'ens sista kast som

-

i lördap;s

Kinnevedskorpen:

t4f1-nt.

Diverse-Möbelsnickare

5-2.

Sin tredje raka seger tog Diverselaget

att i onsdags vinna över r'^ubelsnickarna med 5-2. Snickarkedjan spelade
bra på planen men saknade udd i avslutningen. Cf. Vilgotsson och vy. Gustavsson
svarade för Diverses båda mål före halvtid.
I andra halvlek fick Diverselaget spela med
1.0 man, sedan vi. måst utgå på grund av
skada. Diverselaget ökade till 4- 0 gcnoin
g:enom

hi. Arvidsson och cf. Vilgotsson innan Snickarna reducerade till 1-4 genom hy. Ärp.
Omedelbart därefter blev det 5-1 genom

ra segern och därmed
även en plats i landslaget. Hans 1"5,15 är det
näst bästa kulresultatet
i landet i år. Gösta Arvidsson tog i andra omgången ledningen genöm
att öka sitt personliga
rekord från 1.4,46 till

cf. Vilgotsson och reduceringen till 5-2
kom genom Snickarlagets hy. De främsta
i segerlaget voro: målv. Rutman, cf. Juiiusson och cf. Vilgottsson.

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

Ställningen:
Diverselaget
Jordbrukare
Möbelsnickare

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

kare, fredagen den 25 Jordbrukare-Diver-

(

se.

t
ir

högst 12 deltagare till tävlingarna, vilka
gälla fri idrott och simning. Klassindelningen 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 uttag:its
Bengt Steffner, Karleby, Åke Torstensson,
Kinnarp, och L.-E. Linnarsson, KF UM F alköping.

lasson,

ner

till

$alu,

Under hand låter herr Gustaf Johansi Kotarp, Slutarp, försälja sitt ägande hem{nan 7/4 rnplttaL Kotarp 12 i Kin-

son

neveds socken, atf tiilträdas den 14 mars
1948. Hemmanet är nybyggt och lättskött, ligger cirka'r1,800 m. från allmänna vägen Slutarpt-ySrkumla, areal cirka.19 hektar, däiav. 10 hektar odlad
jord, allt i ett sttifte. tlytt boningshus
om 2 rum och kök i undre våningen och
1 rum och kök i andra våningen, nybyggd ladugård och magasin m. m.
övriga upplysningar lämnas av ägaren

och undertecknad.
Slutarp d.en 22 juli 1947.
6622

R'agnar Johanso4,

I!-

Hagen, 75.17,0.

Gösta Arvidsson ledde pä 14'77 före Thage

sig'.

Ytterligare en falköpingspojke visade att Petterssons 14,69 och Harry Arvidssons
han är på god väg, nämligen Rune Persson, 14,68. Thage Pettersson ficlt i sin och tävsom bärgade en populär dubbelseger på 800 lingens sistä stöt upp en verklig praktpäroch 1500 r-neter. På lördagen fick Rune la ,som mätte hela 15,15 meter och "snu:

springa 2 8O0-metersopp. Och eftersom 'vade" därmed Gösta på segern' Thages
han fick tånka på söndagens 1500-meter rosultat är det näst bästa som nåtts i Svevar segrartiden 1.57 god. På 1500 nådde rige i år.
Rune sin bästa tid för året, 3.53,8. I spurten behövde han blott springa för att bevaka sin förstaplats.
Tävlingarnas andre dubbelsegrare l:Iev
Lerdala-Gustafsson, LIS, som sprang hem
både 100 och 200 meter.
Gösta Arvidsson överraskade storligen i
diskus, där han inte är det minsta specialtränad och bärgade där segern framför favoriten Eskil Eriksson, som tycks ha kom-

mit ur slag.

TILL SALU
Jordbruksfaslighet

J-ohans-

son, Vänörsborgs AIK, 15.08'4; 2) S. Appelqvist, IK Ymer, 15.14,6; 3) K. Ä. Persion, Kinnaströms SK, 15.15,0; 4) N. Nick'

När klockan ringde kom Ingvar Johansson med sin fruktansvärda spurt och hade
i ett nafs ett försprång på 25 r4eter, som
ytterligare ökades fram till måI'
14,77 och är tydligen på
Kulstötning: 1) Thage Pettersson, LIS,
god väg mot magiska 15.
15,15: 2) G. Arvidsson, FAIK, 14'77; 3) H.
Harry A. kom trea på 14,68, men även han Arvidsson, d:o, 14,68.
bör öka i fortsättningen, om han inte spänJämnt och spännande så det förslog.

3 3 0 0 10-3 6
2 7 0 1 5-6 2
5-1r"0
3003

Våstgötaungdom till riosöspeten,&b'1?'
Som bekant anordnar Riksidrottsförbundets ungdomskommittd tävlingar för ungdom på Bosön den 25-27 juli. Varje distrikt äger rätt att anmäla sammanlagt

nå lidköpingsbon.
Löpning 5,000 meter: 1) Ingvar

lidköpingsbon kunde säk-

gästås på lördag ocn stiuhag av
dragspelsmästaren

SöLVf, STRAND med Kvartett
åtföljd av revyartisten
BUI,LAN PEESSON,
den mest känd.e artisten från Vårat
Gängs revyer. Festligheterna börja på
, lördag kl. 20, på söndag kl. .19 med
GAMMAL DANS.
Kl. 2Q.30 ger Sölve Strands kvartett
tillsamrnans med Bullan Persson ett kabar6program. Spel och servering.
Besök årets största fest
6631

i

parken.

Kinnarps I.

X'.

FOTtsOLL

$lrömaYbroilil,

å Tångavallen, SlutarP'
torsdagen den 31

Kraftleveransen tlll abonnenter anslutna till erolanda, N. Åsarp
och Slutarps elföreningar kommer att vara bruten tisdagen den 2g il:s
kr. 19.15-22.15.

19

IFK FALKöPII{G B-SLUTARPS IF.

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

Hallon

I

I

6700

juli kl.

TROLLIIÄTTE KRAF'TVERK.

uppköpes G. Cl,awson, Slutarp,

l

Ett varmt tack

till alla dem som voro oss till hjålp vid
eldsvådan samt till dem som visat oss

Genom offentlig auktion, som förrättas å stället lördagen den 9 augusti
kl, 14, låter sterbhusdelägarne efter avlidne Frans Lång till försäljning utbjuda
lägenheten Aspelunfl i Kinneveds socken att tillträdas den 1 september 1947 eller
efter överenskommelse. Lägenheten har ett fint och centralt läge intill landsvägen vid Kinnarps järnvägsstation och innehåller 2 bostadslägenheter om 3
rum och kök vardera, i en lägenhet slaskledning och centralvärme, elektrifierat.
KQpe- 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 möbtrer rn. m. som förekommer då allt skall försäljas.
För lösegendomen vanliga auktionsvillkor med äganderättsförbehåll.
Kättilstorp den 30 juli 194?.
Jshanso&
Anton Johansson, . ,. *

vänlighet.
östergården, KinnarP.

6726

tastighets- 0ch lös{ireffutrrtion,

Margit och Helmer Andersson'

Kimnevedskorpen: sft-nr.
Möbelsnickare-ifordbrukare

2-2.

Det i tisdagons match ,rpp.,jdd*
""srrltatet torde utgöra en rättvis värdemätare
å rubr. lags styrkeförhållanden. SnickarIaget tog ledningen med 1-0 gdnom hy.
Asp, varefter Jordbrukarna genom hy. Andersson utjämnade. I andra halvlekens
början gav cf. Axelsson Snickarlaget ledningen med 2-1, vilket stod sis*tills en
minut var kvar av matchön, då vy. Stenkvist utjämnade. Bäst i Snickarlaget voro
ch. Rehn, hb. Engdahl samt cf. Äxelsson
och vy. Alexandersson. f Jordbrukarlaset
gjordes de bästa insatserna av målv. Thulin, hb. Johansson, ch. Andersson och vh.
E{allagård. Kecljan lyckades inte helt och

-**--*.-**-*.--"IoL.II.

Ar*ktfrpn
å prima iordhruftsfasti$he[

den som mest oroade motståndarförsvaret

Genom offentlig auktion, som förrättas å stället fredagen den 8 aug. 1g4?
d{1. 15, låter herr David. Magnusson försäija sitt ägande hernman I'inkagården

var cf. Andersson.

Diverse-Jordbrukare p-p.
Sista matchen i korpserien blev en av
turneringens bättre och bjöd på bra spel
i Luttra socken, att tiilträdas den L4
och fart matchen igenom. Jordbrukarna
mars 1948, villkoren tillkännagives vid
gjorde en bättre match än i tisdags och
utropet.
Diverselagets försvar hade fullt upp att
Hem.rhanet ligger i närheten av landsgöra. Jordbrukarna togo ledningen direkt
efter avsparl<'med mål av hi. Andersson.
vägen Faiköping-Slutarp, har bra
Det utjämnande målet gjordes av cf. Vil- jåbyggnader, areal 41,b hektar,
därav 25
gottsson efter 20 min. spel. f andra halvIek tog Jordbrukarlaget åter ledningen, ihektar odlad jord, skog till husbehov,
denna gång genom hy. Andersson. Slut- lallt i ett skifte. Föder omkring 20 nötsiffran fastställdes några minuter senare rkreatur och 4 hästar. Köparen skall
genom ett överraskande skott av vy. Gunlänona 3,000 kronor kontant och lämna
narsson, vilket touchades av cf. och gick
ln utan chans för målvakten. I Jordbru- fullgod säkerhet. Närmare upplysninkarlagets jämna försvar bör framhållas ,gar lärnnas av ägaren och underteeknad.
ch. Hallagård, vb. Andersson och ytterSlutarp den 1 aug. 1g47.
halvorna Nilsson och Silvanders goda spel.
I kedjan märktes mest vi. Ingerhage och 6903
Ragnar ilohanson
högervingen C. Ändersson och B. Andersson. Starka punkter i Diverselaget voro
målv. Rutman, ch. Juliusson, hb. Gustavsson och i kedjan cf. Vilgottsson.
Efter matchens slut förrättades prisutdelning av SIF:s ordförande Lennart

FOTtsOLL

Gustaysson, som överlämnadö plaketter

till
samtliga marlnar i dct segrande Diverselaget.

å Tångavallen, Slutarp,

Slutställning:

Diverselaget
.Iordbrukare
Möbelsnickare

4
4
4

31 0 12-5
12 18-94
01 3 8-14

söndagen den 3 aug.

7

kl. 11,30

tsLIDSBERGS IK_SLTITARPS IF.
1

I'

Jordbruksfastighet

till

salu.

Under hand låter herr Vilander Jo_
sefsson försälja sitt ägande hemman
3/8 mantal Axtorp Nolgården 92, Bb i
Kinneveds socken, att tillträdas den 14
mars 1948. trfernmanet ligger intill allrnänna landsvägen l(innarp-Grolanda,
har bra åbyggnader, boningshus med 4
rum gch kök i nedre våningen och 2 rum
i övre, ladugård med plats för 20 bund_
na djur samt stior, stall för 5 hästar,
och t-ak. av plåt, brygghus och magasin.
Areal cirka 45 hektar, därav 1g het<tar
odlad jord, bra beten och skog tilt mer
än husbehov.
Närmare upplysningar lämnas

ägaren och undertecknad.

Slutarp den 28 juii 194?.
Ragnar Johanson.

6859

-l

-l

AN(Tl1| siälubindare,
5 fot, med förställ, obet. körd, till salu.
Prästgården, Kinnarp. Tel. 21.

t...@,t1:w$:

Auktion

fastighetsauktio*en

ltll

FÄST-

korna)
12 aug.

kl.

l{olmavallen,. Kättilstorp.
r
Slutarps IF-Kättilstorps IF

'

14.

kl.

15.

K. I. F.

Bagnar Johanson.

1947 IrtL.14

Ragnar Johanson.

i

LOMGÄBDEN, (LycSlutarp tisdagen den

ARP,

Genom offentlig auktion, som förrättas å stället tisdagen den 12 augusti

6886

FOTtsOLL

Fåsminffes om

å prlma isrdhruftsfastishet
låter fru Frideborg Johansson och Marianne Johansson försälja
deras ägande hemman 3/4 mantal
tr'astarp Millumgården 12, även benämt
Lyckorna, i Kinneveds socken att tillträdas den 14 mars 1948. Villkoren tillkännagives vid utropet.
Hemmanet ligger i närheten av Slutarps station, har 43 hektar jord i ett
skifte, dårav 24 hektar odlat, bra beten
och vedskog till husbehov. 1 bra boningshus 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 magasin och vedbod m. m.
Köparen skall lämna två tusen kronor
kontant och lämna godkänd säkerhet.
Närmare upplysningar lämnas aI
ägarna och undertecknad.
Slutarp den 31 juli 1947.

\',#

Törnell, ttl"""ritt-rä
lre SM [ör juniorer.

I'efr;olttsm

Falbygdsmästerskapen för juniorer höIi söndags i Stenstorp med IS Albion

anordnas å Idrottsplatsen, Slutarp,
onsdagen den 18 aug. kl. 20,30.
Stens lekgäng led.er.

los

som arrang'ör. F'lera goda resultat nåddes. O, Törnell, Kinnarp, blev framgångsrikaste deltagare oeh lade beslag på tre

7L7L

individuella mästerskap.
' Resultat:
100 m.: 1) R. Krus, Gudhem, 11,8; 2) S.
Fredriksson, Albion, 12,0; 3) M. Sand6n,
Kinnarp, 12,0.
400 m.: 1) 0. Törnell, Kinnarp, S5,l; Z)
S. Fredriksson, Albion, 56,4; g) S, Bengtsson, Karleby, 57,2.
m.: 1) S. Bengtsson, Karleby,4,27;
^ L,500
2)
A. Larsson, Witske, 4,ZB; B) A. iohans:
son, Albion, 4,30,2.
Längdhopp: 1) O. Törnell, Kinnarp, 8,72;
R: PuTllgn, Wilske, b,65; s) S. Uivestig,
?)..

Börstig,
I
I

5,46.

Höjdhopp:

SLUTANP

Fallfrukt
upp\öpes. Band,öns,

Tel,,

' ra,&oriiirgsäårten.

O_8. .Fotkabo:
,".5,iij-.tjtutg.p-slutar*)
rvruusjö
0_4, Falkönir,r.g._p'jr";ö"-d:;
./artorta_Tomten 2_d r:[osoerg-IlaltorP

1) O. Törnell,

Kinnarp,'1,6b;
-. R. Persson, Wilske,
-Hell€n,
2J.
1,60; B) E.
Kinnarp,

Kinneveils SLU.

|

1,60.

Diskus: 1) S. Utvestig, Börstig, 2g,34;
2) E. Lindell, Albion; 28,2L; B) I. Larsson.

':l

-ö.

I

d,:o, 27.56.

Spjut: 1) Å. Torstensson, Kinnarp, 47,9;
d:o, 48,4L; B) E. bkson,

- IvL Sand€n,
2).
Börstig, 43,22.

Stavhopp: 1) I. Nilsson, Wilske. 2,g0: Z)
N. E. Lundkvist, Albion, 2,70; g) Å, Tors_

i

2) Wilske

1,37,8;

3) Albion 1,98,4.-.

FOTffiOLL

Falköpingsserien.
>lg'\t'

stutarp-Blidsberg 6-1.
Ifehmalaget, som är i gott slag' gav

Tävlingarna inleddes SIV-CI
med kulstötning, som blev av verklig förnämlig klass och en av behållningarna från
tävlingarna. Sannerligen inte vardag'smat
att se två man över 15 meter och ytterli-

tvä en bra bit över fjorton. I'inskc
Lehtilä var
helt överlägsen och vann på fina 15,60,
som han fick upp i tredje omgången, i vilg,are

landslagsmannen, bredaxlade

ken omgång f. ö. samtliga gjorde sina bästa" resultat. Samtliga harls stötar voro
över 15 rn. Dgt var intressant att studera
f

Lehtilä. Han hade något som övriga kul-

stötare saknade, nämligen snabbhet, mjukhet och snärt: Thage Petterson blev tvåa
15,12. Gösta Arvidsson visade ännu en
i pä
gång
brodern Hamy på plats g:enom att
t
stöta
14,65.
Synd att Gösta skulle tramt pa
över i sin andra stöt, som var närmare
r

l r:)

m-

(a,.La^t arl*<at)

å Tångavallen, Slutarp
söndagen dcn 17 aug. kl.

irrte gästerna någon chans till poäng. Slut&rp qaknade en av sina bättre spelare,
nährligen vh., på vilken plats Hallagård nu
spelade. !'örsvaret i sin helhet gjorde en
'gbdigen insats och i synnerhet märktes chJuliusson. Blidsbergsförsvaret hade svårt
att" få iväg bollarna och deras kedja fick
dåligt' understöd.
Slutarps cf. rusade igenom och nätade
efter 6 min. Hemmalaget hade ett kraftigt övertag i spel men Blidsberg kom upp
.l Sporadiska attacker och deras cf. Olofsson kunde i 24:e min. utjämna till 1-1. I
34:e min. slog hh. Rehn på ett skott g:enom
spelarklungan framför måI, vilket gick in.
'Ingethage kunde i 44:e min. göra ställnin-gbn till 3-1.
, ,Blldsberg hade i andra halvlek vinden i
'ryggen men förmådde trots detta inte för'.l1indra hemmalaget att med två mål av cf.
.ökh:

-

$lular$s

lt- Fmlkaho !ffi.

Bostadslägenheten Aspelund

till 5-1.

.de som stodo för de bästa sakerna i kedjan
vo,ro. vy. och cf. Blidsberg, som i förra se.rlert tog tre poäng av Slutarp, var helt undärlägset hemmalaget och målsiffran kunde.blivit större. De bästa i laget voro
målvakt, hb. och ch samt högersidan i an1

Bra matchledare var Torsten Gustafsson, hi

'F alköping.

16.

i

Kin-

neveds
socken har av tr'rans Långs
sterbhus på auktion i lördags försåits
till hr John Persson, Smeagården, Kinnarp, för 6,000 tkr. ,och rrred tiliträdesrätt
nästa 1 sept.

Slutarps försvar är redan omnåmnt och

fallet.

Kinneved.
nxTEA CÄI,r,qrÄuul

Rossbackens skola tisdagen den 19
aug. 1947 kl. 17.
' Ordf.

tensson, Kinnarp, 2,50.
Kula: 1) R. persson, Wilske, 11,10; 2)
S. Ulvestig, Börstig, 10,b?; B) R. Johans_
son, Gudhem, 10.29.
Stafett 4 x 1b0 m.: 1) Kinnarp 1,81,8;

IU

(

I

I

Triangellaget klart:

Gösta Arvidsson över

salg-,ri.

Varför inte Gösta
Arvidsson i diskus?

43 nneter

och

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

I',

*

Laget är ungefär som väntat. Att unge
Rune Norberg', sorn löpte bra i F inland, får

2) IFK Skövde

:n ehans på 5,000 meter är blott på sin
plats. Paui;I,"r har uttagits i spjut, emedan
Skackans I(. A. Johansson tävlat mycket
sparsamt i år. Egon Gustafsson och Gustaf
Andersson komma säkerligen att mötas i
Borås i kväil, varvid definitiv uttagning
sker. Den av dem, som löper individuellt,

2.11,5.

Gösta Arvidsson fick priset

till

bäste kas-

Harry Gustafsson d:o för löpare
Brinkenberg för hoppare.

tan:e,

Falköpingsserien.

den andre.

och

Ltlg-oft.

ivlöjligen skuile man ur ren lokal publik:I

gre-

IL

Jo-

Jt

a.
I

I

J

I

t
I

I

t
I
)

Slutarp-Folkabo 12-0.
Dussinet fullt blev det vid mötet mellan
rubr. lag på l'ångavallen, Slutarp. SamtIiga Slutarpsforwards nätade och hade
dessutom hjälp av hh. Rehn som stod för
tre syiar. I{emmalagets försvar hade det
ganska lugnt och behövde inte anstr'änga
sig något nämnvärt för att kiar'a av l'olka-

bo-forwards anfallsförsök. Ruthman i hemmalagets målbur hade ett fåtal skott att ta
hand om och hade i andra haivlek endast
bakåtpassningar från uteförsvararna att ingripa 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 söndags. Måivakten gjorde ett gott arbete och
btand utespelarna-bör endast vänsterbacken

t

Harry Arui,rl,sson bokaile au allt att
döma plats i, treland,skampen'.

nämnas och på honom strandade många
Slutarpsanfnil. Spelet försiggick hela matchen på gästernas planhalva där det blev
ganska trångt stundtatrs. Målen triilade in
med jämna mellanrum och vid halvtidspausen hade rnan hunnit med sex st. Redan
fem min. in på andra halvlek stod det 8-0
och detta ökades så snåningorn till 12 0

Målskyttar: cf. Andersson

4

hh. Rehn

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

tl

'l
I
t
I

festplatsen,- Kinnarp, onsdagen
den 27 a,us. kI. 20.
Stens lekgång..
Kommitterad,e.

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 kl.17,
KINNARP måndagar kl. 9-12.
r

Frökinds Kristidsnämnd.

Dt)o

All jakt
avlyses här'med På.MönarPs Egendom, Xin*o +e*ttnrJ socken' Skaraborgs län. Överträdelse kommer ovill'
korligen att beivras
*-- kinn|Vu'{,lnkt+na,rksägdrna.

f,FK AFTONEN
å Tångavallen, $lutanp,
lörd. den 30 aug.
framllyttad till onsd. d.
3 sept.

3
1

2 st. ungsugsor,
grisfärdiga 3/10, till salu,
Äko Gustafson, Ledsgården, Slutarp.

SLUTå,RP

å;-E

å

Inköpskort K12

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

Ir

l-ekaftpn

Kommitterud,e.

TILTKÄNNAGTVANDEN

14,04.

Tresteg: 1) Brinkenberg, S, 13,51; 2)
lnge Johnsson, .F, 12,30; 3) Sundkvist, S'
11:89; 4) Kristensson F,77,74.
Stafett 1,000 meter: 1) I'AIK (Sållman,
Karlsson, Inge Johnsson, Gustafsson) 2,08;

Stafett: R. Gustafsson, Skoglund, Irranz6n samt Gustafsson eller G, Andersson,

Äl<e

-

S, 160; 3) Kristensson, F, 155.

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

hansson övertygade vid SM.

rt tt 0n l"

I1öjd: 1) Gefvert, S,165; 2) Brinkenberg,

Johansson, Karlsborg.

nen och varken Eskil eller Lars

Iördagen den iiO aug'usti kl. 20.
T,iigerbål, siing, musik, selYe-

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

Arvidsson,

Dals-jöfors.

dis-

Tångavallen, Slutarp,

Ar'vidsson, F, 37,03.

Arvidsson, Falköping.
Spjut: R. Tegstedt, Borås, och H. \frr{,rs,

i

anordnas å

Arne Johansson, S, 4.19,4; 3) Kastbom, S,
4.79,6; 4) .f. Persson, F, 4.24.
I)isl<us: 1) G. Arvidsson, F, 43,27; 2) H.

Längd: Sven Persson och Åkervall, Lid-

köping.

i

Leks/:fon

Resultat:
100 rneter: 1) Harry Gustafsson, I'AIK,
77,3; 2) S. Sällrnan, F, 11,7 (nytt persontigt rekord); 3) Lornander, S, 11,7.
400 m.: 1) Inge Johnsson, T,54,7; 2) O.
Kållman. S, 54,9; 3) Kalle Karlsson, F,54,9.
1500 m.: 1) S. Axelsson, F, 4.17,3; 2)

son, Bredared.

synpunht ha velat se Gösta Arvidsson
kus. Iilan blev dock distriktsmästare

Komntitterade.

att kullingen var i dåligt skick. Sven
Axeisson överraskande med att besegra
Skövdes Arne Johansson på 1500 rnetei'.
Gefvert nöjde sig med 165 i höjd.

Höjd: Gefvert, Skövde, och Ärne Nils-

till

festpl:r,tsen, I(innarp, onsdagen
den 27 aug. kl. 20.
Stens lel<gång.

l<an

Svenningsson, KFUM, Alingsås.
5,000 m.: Ingvar Johansson, Värlersborg,
ach R. Norberg, .dlinEsås,
110 m. häck: H. Lidman och S. Samuelsson, Rydboholm.

får dock avstå stafettplatsen

å

rorna blevo 49--36.
Bästa resultat nåddes i diskus, där Gösta
Arvidsson kastade- 4?t,27. FIan vann även
kulstötningen före brodern Harry. Nämnas

100 m.:.Rune Gustafsson, Lidköping, G.
Skooglund, K!'UM, Borås.
400 m.: K. E. tr'ranzön, Rydboholm, samt
Ogon Gustafsson, Tidaholm, eller Gustav
Andersson, Rydboholm.

m.: Gottfridsson, Elfsborg,

i diskus. 1{,

I går kväIl utkämpades i Skövde en
klubbmatch i fri idrott mellan därvarande
IFK och Falköpings AIK, vilken den gästande för'eningen vann rått överlägset. Siff-

Västgötalaget till triangelmatchen mot
östergötland och Småland i Falköping om
söndag uttogs i går kväll i Borås och fick
iöljande sammansättning:

1500

Leks{fon

_

FALLFffiUKT
uppköpos.

SAITI)ENS. Tel. Kinnerrp

113,

'

'l'i

ii"'"'

'

t

:

Ail jakt

SöNDAG
Kl.8

e. m.

BarnIörbjuden

IIASSE EKMAN
EVIT DAHLBECK

IEffm; - ?

tVl(}te

-

i natton

Svensk f,ilrns största succ6 under
gångna säsongen.

å Backgårdarna, Ledsgårdarna, Marbogården, Siggagårdarna, Lyckorna, Meliomgården, Mossagården Kjellanders,
ödegården G. Johanssons, Grenslund
och Ledsbaeken är vid laga ansvar förbjuden utan avseende till person. Lösa
hundar behandlas enligt lag.
Stutarp den 28 aug.7947.

Falköpingsserien.

på lager.
ERXK SÄ}TUEI,SSON.
TeI. 119 KinnarP.

4 st"

pinne med av poängskörden. Lagen hade
v-ar sin halvlek av spelet. Gästerna hadc

ett kraftigt övertag i första halvlek, men
kedjan förmådde inte utnyttja alla chans-e,
och sköt dessutom illa' Vy. hade en firr
chans att näta i ättonde min. då han vai
ensam rned målvakten, m€n han sköt okon'
centrerat utanför. Strax efter hade Halla
Eård ett hårt skott i överliggaren. I mit'
ien på halvleken konl det väntade lednings'

Ilrefin. ston,

därav ctt med dipiom, till salu.
Priistgårilen. I{innarp. Tel. 21.
Falköpingsserien,

Foikabo-Kåttilstorp 3-0, Falköping--

\-2, Yartofta-1\{u11sjö 1:5, VaItorp-Bjurum 1-7, Blidsberg-'Iomten 2
Slutarp
Bjurum
Slutarp
l.{ultsjö
Tomten B
Biidsberg

1

F"oikabo

Vartofta
Valtorp

FAII{

B

I(ättilstorp

440
440
440
440
420
410
4A1
401
400
400

0 23-3
0 22*2
a 17-2
0 18-6
217184
3 3-23
3 7-16
o
t-rö
4 3-10
4 4-78

tt la-vrt.

FAIK B-SlutarP 1-2.
Gästande Slutarps Itr. fick arbeta föt
fullt för att kunna bärga en uddamålsvins'L
över FAlK-resenr'ernå I söndagens "förmatch" på Odensplan, fngen orättvisa
hade dock skett om hemmalaget fått en

CEMENT

8
B

8

8
2

1

r
0

0

måIöt genom Blldor Andersson' Andra
halvleklar det FAIK:s tur att ha initiatl
vet och centcrn $elge Andersson kunde efter 15 n'rin. kvittera. Hemmalagc't lfrg p
bra. men något resultat ville det inte bli
Gästerna voio docl< inte ofarliga och er
frisnark höIl på. att lesultera, lnen LinC
r."å i h"m-aiagct gjorde en grann rädd'
äins. 10 min. tOre futt ticl gjorcte ch. Wes
terfine en onötllg attack mot en Slutarps
forwirds och dän följande strat'fsparkei
slcg Rehn in och faststållde därmed resul'
tatet tiII 2-1.
Strutarp gjorde inget starkare intryck oc)
bättre takter vill det alit till' om positionet
skall bohåltas. Vi fåste oss vid hh' Rehr

Illoby B

Trädet B
Å.iarp

2

Siutarp B

2

Vartofta B
Kättiistorp B

1

2

0
0
1
1
2
1
2

19*3 ö
14-3 5
14--9 /
4-5 2
1-5 0
0-7 0
0-20

0

-Kin&sep6 och Vårkumla: höstvete 2, höst_
råg 2,5, vårvete 3, korn B, havre 3, blandsäd
3,__potatis 3, foderrotf,rrLx-ter 2,5 o"tr hö f.år,
odlad jord 2, hö från naturlig äng 2. Beräknad skörd per hektar: hAstvete t.ZOO.
htjstråg 1,800, vårvete 1,900, korn 1,600, havt'e 1,600, blandsäd 1,600, hö från odtad iord
1,900 och hö .[rån naturlig e{ters]åtter i,200

kg.

gad. Likaså vårsäden. Potatis,en och rot-frukterna på grund av den varma vädeiie-

ken- n.edsa.tta, men kornmer regn snart iikas
-Vallarna

utsikierna till, bättre skörd.
och
betet lid,er wålt av torkan. Gynnsarnrna
förutsättningar

liom vanligt

för trädorn" o"tl t a.t"aaaurr.

arbetsbrist. llq_I,

,

av äpplen köpes till högsta priser
Bröderna Ahlqvist, Torbjörntorp,
OIof Larsson, Valtorp,
Alrik Pettersson, I{åkantorp,
John Norberg, Gudhem,
Thur6n, Nyborg, Gudhem,
Einar Setterberg, Kleva,
Ändersson & Pettersson, Kleva,
Artur Bolander, Kleva,
Pettersson, Gökhem,

Friborgs Speceriaffär, Floby,
ömans Speceriaffär, Floby,
ömans filial, F loby,
O. Ekman, Hällestad,
K. Kringlunds Eftr., Mjäldrunga,

Erik

Andensson, Göteve,

Bröd. Jonsson, Göteve,
Einar Andersson, Grolanda,

Erik Johansson, Jäla,
Ljungbergs Eftr., Blidsberg,
Åke Glans6n, Trädet,
Bengt Södergren, Trädet,
S. Anderssons Eftr., Äsarp,

Denis Pettersson, Sandhem,
Henning Ohlsson, KättilstorP,

Älrik

SÖNDAG
Kl.

E e. m.

Barntillåten.

DAGMAR EBBESEN

Stiliga
Augusta

hos

nedanstående firmor:
Otto Dah16n, Broddetorp,

Erik Samuelsson, Slutarp,
Evert Sand6n, Slutarp,

Ilaakon, Skövde, dömde utan anmärk-

Johansson, Kättiistorp,

olke Ä.ld6n, Kättilstorp,
Ehns, Vartofta,
S. Jacobssons Eftr., Vartofta,
Bergins, Gerum,
Gunnar Johansson, Hörnviken,
Tage Herrnansson, Kälvene,
Yngve Brage, Leaby,
F

Faik, Åsle,
Högstena Handelsträdgård,

Carl Carlsson, Falköping, tel, 759.
Frukt behäftad ned röta köpes ej.

Ett trevligt svenslct lustspel.

-

Skörden nedsqtt på grund av den kalla
vintern och svåra brkan. Höstsäden väibär_

Full{rukt

såts.

I FÄIligjoråe ytterhalvorna Tage Maln
och.Bror Jähansson bra ifrån sig och Arne
Anäersson på hb. gjorde också en god in

B-Slutarp B 5 1, Kättilstorp B
Glolanda 0--12, Trädet B-Äsarp 5-4.

1
, 1
0
0
0 0
0 o
0 o

öNSKÄS KÖPA

och tlallagård På innern.

F"loby

Glolanda

inkommer rnåndag.
Sanildns Tel' Kinnarp 113.
Olof Nilsson I(innarP 106.

E, Rosrnan, Äsarp,
E-rert Erenius, Börstig,
Arvid Arvidsson, Kinnarp,
Gunnar Wilgotsson, Kinnarp,
Gunnar Clauson, Sluiarp,

ning.

Ska,ra-Älvsborgs Pokalserie.

[n ltaglt lingon

Jakträttsiryrehavar.sa.

76A7

StUTÅRP

SLUTARP

En grå trcnchcoat
Alarp-Hög fred.
deh. 29 aug. Hänv. till G. Th,ulin,,
Ki,nnaryt, Tel. Kinnarp 10 c. I{ittelön.
borttappades mellan

FOTBCLL

å .Tångavallen, Slutarp,
söndagen den 7 sept.

Uarlofla S l(

kl. lc.

- $futarys

IF

S

SöNDAG

LUT ARP

kl. 5,30 -8 cm.
Barnfillåten.

En lättviktare

En ttagll lingon

srctiRD wnllEru

i

i Albert Engström-filmen

Santldns Tel. Kinnarp 113.
OIof Nilsson Tel. Kinnarp 106.

Saltstänk och
krwtgerbbar

mot Börstigs

45.

t,
- I'

SLUTARP

Kinnarp-,

uppköpes

l|östrsallsation
i morgon ONSDAG.
sturlar, blusar'
realiseras:
Bl. a.
koftor, barntröjor, barnoveralls,
herrtröjor, herrbyxor, dam- och

metl bör3'an

hqrrstrumporr garner m. m.

betydligt

reducerade priser.

Som väntat hemförde Siutarp en säker
seser övcr gästande Vartofta' Trots att
hJmmalaget-hade ett gott övertag i spel
läto målen vänta på sig, viiket i viss mån
berodde på anfallsmännens oförmilg?r att
skapa målchanser samt på Vartoftaförs-varets- goda arbete. Vartoftaforwards lycka-

flera anfall men de

saknadrr

i avslutningarna.

KöP BILLIGT!

KINNARPS MANUFAKUR. &
SYATELJE;

.

.

tornten vid Kinnevsd$ rtya $kola

1es.

bortlämnas härmed detta arbete på entreprenad eller på tid. Arbetet omfattar
schaktning och fyilning samt krossning

Larsson.
X'olkskolestYrelsens ordf '

Adr. KinnarP.

Falköpingsserien.

Slutarp_Vartof_

. 5-0, Kättitstorp -0,
-f_t. fot_
ta
-Falköpins
kabb -Blidsberg I
Bjuium-Tomten ?
-2,

-ö.

Slutarp

Mullsjö
Bjurum
Tomten
Blidsberg

Kättilstorp
Folkabo

Vartofta
Valtorp
I'aIköping

,

0"0 27- 2
00 ?7- 2
00 30- 6
01 2L-13
53 o2 19-19
51 o4 9-19
5L 04 4-25
50 14 7-2t
OU t4
7-33
50 05 4-15
ac
oä
ot)
54

10
10
10
8
6

2
2
l"
1

0

1) G. Frisk, K1.4.28,8;2) Bengt
K. 4.36,6; 3) E. Joelsson, K.
Kula: 1) E. Arvidson, Ki. 11,90; 2) L.-8.
i,innarsson, K. 10,90; 3) G. !'risk, Ki. 10,39;
't) StiC Kallsson, K. 10,26.
Diskus: 1) L.-E. Linnlrsson, K.32,72; 2)
G. Frisk, Ki. 29,06; 3) Arne Svensson, K.
)6,71; 4) E. Kjeil6n, I<t. 24,67.
Spjut: 1) Ä. Torstensson, Ki. 47,81; 2) G.
Agnby, K. 43,92; 3) Arne Svensson, K.
t1,2,47: 4) M. Sand6n, Ki. 40,96.
Längd: 1) O. Tör'nell , I{i. 5,77: 2) G. Lei.ion, K. 5,66; 3) L.-E. Linnarsson, K. 5,28;
,1) M. Sand6n. Ki. 4,90.
Höjd: 1) O. Törnell, Ki. 155; 2) E. KjelLdn, Ki. 150; 3) G. Leijon, K. 15.0; 4) Åke

Stav: 1) G. Wilgotsson, Ki. 310; 2)

av sten jämte utkörning av densamma.
I övrigt skall arbetet utföras i enlighet
med av arkitekt upprättat förslag och
arbetsbeskrivning, samt med undertecknade kommitterade träffad överenskommelse. Närmare upplysningarlämnas
av undertecknade. Skriftliga anbud

skola vara till endera inlämnade och
märkta "Anbudt' senast den 25 sept.
Anbuden skola vara bindande t. o. m.
den 1 okt. Fri prövningsrätt förbehålles.
Kinnarp och Slutarp den 11 sept. 1947.
Erik Gustafsson. Ivar Gustafsson.

G.

Agnby, K. 260; 3) Å. Torstensson, Ki. 260;
tr) Åke Johansson. K. 250.

Stafett 4x100 m.: 1) KFUM 48.8; 2)

51.0.

l6!q-V?,

Falköpingsserien.

Falköping-X'olkabo 1-1, Vartofta*.
Kåttilstorp 1-1, Valtorp-Slutarp 3-7,
Tomten-Mullsjö 4-6, Blidsberg-Bjurum
5-5.

6 6 0 0 34-5 12
6 6 0 0 33-6 12
35-11 11
6 510
8
640226-tg
7
6 3 7224-24
3
611410-20
6 1 7 4 5-:-26 3
6024
8-22 2
6 015
5-16.1
601510-40
1
I
Skara-Älvsborgs Pokalserie.
Pokalserie,
I
Slutarp B Trädet B 2--4, Grolanda-1,

Slutarp
Mullsjö
Bjurum
Tornten
Blidsherg
Kättilstorp
Folkabo
Vartofta
Falköping
Valtorp

Äsarp

För iordningställande av

sept. 194?. tr'ri prövningsrätt förbehål-

Kurt

72,4.

1500 m.:

i{innarp

Hcrnmalaget övertygade inte direkt vao
försvaret'
beträffar liedjespelet, medan prov,-klapå några hårdare
inte
sattes
som
vid Kinneveds nya folkskola förklaras iååe
uppgitter. Ch., hh och de båda
"ittmär'ktes mest.
härmed till ansökan ledig under förut- inrarna
i Vartortalaget gjordes de bästa insatsättning att kommunalfullmäktige-an- serna
av målv', vb., ch. och- vh'
öm-'
mån'
Tre
slår måel för ändamålet.
sesidig uppsägning. Tjänsten tillträdes
t nov. tg17. Narmare upplysningar lämnas av undertecknad. Ansökningshandlingar med lönepretentioner skola vara
unäertecknad tillhanda senast den 20

O.

Jlaessoh,

tog definitivt hand om spelet och -Vartoftas
föIsvar hade fullt upp att göra' Gästernas

Äntlersson påpassligt s)og in returen'

t|a.ktm ä sta rebefattni n gsn

m.: 1) Stig Karlsson, K. \2,0; 2)

100

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

.Iohansson. K.

ströanfall volo dock inte ofarliga' Ett fier-ial hörnor fingo gästerna siäppa till och på
en sådan ökade vi- till 3-O i 10 min' I slui
tet av matchen skadades vb'påEngdahl
hy" varhemmalaset och flyttades ut
ifrån han* i 36 min' gjorde Slutarps fjärde
rirål och i 43 min. slog ett hårt skott som
målvakten inte förmåäde hålla, varvid cf'

LEDIGA PLATSER

Resultat:

Slutarps ledningsmål och halvlekens enda
giordes åv hi. Arvidsson i 38 min'

" I andra halvlekens första minut kopieracle hi. sin bravad från första halvleken
och därmed,var ställningen 2-0. Slut-?rp

och

Foängsiffrorna blevo 57-49.

1) O. Törnell, Ki. 37,1; 2) Stig
I(arlsson, K. 37,1; 3) M. Sand6n, Ki. 39,6;
j.) E. Joelsson, K. 40.0.

högsta dagspris
Sanildns Tel. Kinnarp 113.

cles d*r'aga upp

På Odensplan rnöttes i söndags Kinnarps
IF och KF UM i en klubbmatch i fri idrott,
vilken slutade med seger för gästerna.

300 m.:

ttlq-q+. Slutarp-vartofta 5J).

fränhet

GöR ETT BESöK

Dlullsjö-_ Valtorp 10

saltt.

Tel. KinnnrP 86'

id. Sand6n, Ki.

Fallfrukt
tiil

Tre dagars

till

till

HFUM-Hinnanp 4!l-5t.

KINITARPS IF OCH BöI"S?IGS IK
I
möttes i söndags i en klubbmatch i rri
I
id;'ott varvid Kinnarp
med 50
- segrade
-- e.l
"qlq-,1i"

En film med friska vindar och
orkaner av skratt.

Finare sommaityger

gott skick

inkommer fredag.

6-6, Kättiistorp B-Vartofta B 3-0. I
5 3 2 O 30 I 8l
5 4 0 1 20-11 8l

Grolancla
TrädetB
FlobyB
Äsarp
KätitlstorpB
SlutarpB
VartoftaB

4 2
4 2
4 !
3 0
.3 0

1
1
0
0
0

1
I
3
3
3

t4-5 5l
10-11 5'l
3-20 2l
3-9 0i
0-15 Olt

|(inneueds $ltytteförenings
statspristävlan äger rum sönd. den 21
sept. med början för Rekrytklassen kl.
12, I klass kl. 72,20, II klass kl. 13, III
klass kl. 13,45, IV klass kl. 14,30, Veteran kl. 15, därefter tävlas om vandringspriser.
Sönd. den 28 sept. med början

tävlas om skänkta pris och

kl.

7,30

vandrings-

priser.
8203

Styrelsen.

Kinneueds

[rk,

håller uppbördsmöte

Kinmarp.

$iultkassa
i Kinnarp hos

hos oss.
Sy klännin,geni
INNE att ]åta sy höst- och

exoeditören lörd den 20 kl. 16 och
i Slutarp å I(arins Cafe måndagen
den 22 kI. 18.

vinterklänningen. Vi ha
NU ÄR TIDEN
god sortering av tyger i olika pristägen.
Nu inkommet: GARNER, STRUMPOR, tjockare DAM- och HERRUNDERKLÄDER m. m.

Styrelsen.

TELEFON
Kinnarps Manufaktur- & Syateli6. TELEFc

134:

ALL JAI(T
iir förbjud.en i l(inneveds s:n å t/4

matl Aiarp (Johansson),'11+ mtl Alarp (V. Olsson), 314 mtl SvenstorP,
Ua mti Sorby (8. Larsson) och O.

nu uågar
llusterimg
och

Perssons, Sörby).
Äry,re och jakträttsinnehavaro.
A'"r'styclmingstilletåntl.

gjorde ci. E. Ändevsson första ilåie'u. Eifie:: t rr'in. kvitteraCe doch Vaitorp genom
A. Ohlsson. Spelet flöt jämnt över båda

I 33:e min. liade åter en
nlanhalvorna.
'iroll från A. Ohlsson kontakt med nätet i
Slutarps rnål. 6 min. senare fich Siutarp
:n sl-r.rffspark, sor,t hh. Reirn placerade i
.tri.',l.. T iörsta halvticis näst sista minut

stationssamhälle, innehåIlande Manu-

fakturaffär och Mjölkbutik, bostadslägen-

het om 4 rum och kök, baikong och hallar.

Erny Ifagman

Villan är fullt modern, med fastighetsköpet
följer båda affärerna med dess inventarier.
Pris begäres 50,000 kronor.

Bröder sltlollatt

Nötkreatursgödsel

rfohn Botvitt, Ma,rianne Aminotf,

rubr. lag, vai'vid hernnaiaget föi'lorade
3-? efter a.tt i paus ha haft ledningen:
Slutarp inleclCe starkt .och efter 15 min.

till

M. H. dubbelt så rolig som vanligt.

fz;.st-stäildo i. Larr:scn stäliningen till 3-2
iili Vai'uolP.
I anCra:halvleks 7:e mi4. missade Slutarp en straff, men i 12:e min' krlev stä1}'
niigen geno'll vy, Ingerhage 3--3.. 4-3

Mönarps

Gårtl. Tel.

Inreg. berätttgad.

var spelet .iän:nt
ett markerat övertag. I{onditionen hos
Valtorpsspelarna tröt i a-ndra halvlek'
Under första halvtid

andra halvlek hade Slutarp

.

X4$4Äiqqs"g",,,

SERIfrLEDANDE ELUTARP t.qq-II.
möLer hen:ma på Tå,ngavallen l'omtens
B-lag, vilket ej är att ieka med trots dc tva

skilt inne*rion Hallagård-If,jdor Andersson-E. Arvidsson och hh. Rehn.
Arne och Kurt Ohlsson var bäst brand

I

onrro**^ h^.,::.ln-,.n

T,aitchcn hör.jar kl. 15.

I
I
I
!

FaIköpingsserien.

Ivlullsjö-Ejurum 1-0, Slutarp--Tomten
3
Kättilstorp-Valtorp 0.-0, Folkabo-0.
Vartofta 1-3, Falköping-Blidsberg 2-4.

l, Slutarp

n4ullsjö

vackra och goda saker de scnasLe dagarna

utan även stora tingestar' Till leverantöiariia av de sistnämnda hör handlande Wilgot Johansson i l(innarp. I sin trädgård
har tran nämligen skördat en rödbeta pä
2t;2lxg.
Och vi som trodde
ss,P,är

ut..,

.

att sådana stora röda

blott kunde drivas upp-längre öster

trlq-qt.

Bjuruln

Skördefest

tslidsberg
I

i Äxtorpr

missionshus sönd. kl. 15.
Predikan av missionär Drnst Lars- |
son och Karl Freij samt sångare från
'l'rädet.. I(affe serveras. Alla väI- |
I

I

Icomnn'

/o:

243 smfett

IuOI\ARPS, GÅRSJ,

tsland gäiternas lag observeracle man sär-

oss

54 Kinnarp.

född d.en 24 dec. 1945 till salu.
Moder: Beata stb. 79069
Mjölk 1946 5927 t. X 4,77

tr'ader: Censor stb, 22504,

även av cf. Andersscn.

Men det har ej enbart presenteiats

I

salu.

Löglcxndstjur

blev ställningen strax efter genom frispark.
exekveiad av Hallagåf'd; pfter en viid kairbalik fi'ar.rrför Valtorps mål blev det i 27
iin- 5 -'3 genoin lXjdor A.nder-qson. . Tvir
rnåI kor-nmo till i 40:e och 41:a inin' giordes

Bra domare Hoffman, StenstorP.

vid

MAX HANSEN,

Itlq-qt' Vattorp-Slutarp 3-?.
I Rössberga, Valtorp, möttes i söndags
med

ValtorPssPelarna.

llyhyUgd fasliuhet.

0@r1l ,ilH:f

kvm.

i

ffsrufern ffi*$Hwflwl*P

Statens justerare.

8270

har

den 1: 19 i Kinneveds socken'låta avstycka tvä områden om var.dera 800

fördeiat, men

Tångavsllen, $lutarP
söndagen den 21 sePt. kI.15.

namnuppgift.

$leL'4"'

rnedde'lat tillstånd
för hr tr'redrik Andersson; ödegården,
Slutarp, att utan hinder av gällande
avstyckningsförbud för Slutarp ödegårLänsstyrelsen.

trffiw-ffiffiF,å,
fi

vikter äger rum i Slutarp den 22 ds;
Inlämnade redskap skola vara väl rengjorda och åtföljas av förtecjning och

uh-'+v'

I

Tomten

.'{ättilstorp

Vartofta
Folkabo
Valt.orp

I'alköping

7 7 0 0 37-5 74
7 7 0 0 34-6 74
7 51135-72
11
74t228--269
7 4 0 3 23-22 8
712420-20
4
712411-,23
4
7I15
6-29 3
7 02510-40
2
7 0 1 6 6-29 .7

Skara-Älvsborgs Pokalserie.

Floby B-Kättilstorp B 7-0, Grolanda-Slutarp B 7-0, Äsarp-Vartofta B 7-1.
Grolanda
Trädel B
Floby B

Asarp

I{ä,ttilstorp B

Slutarp B

I"/artofta B

6 4 2 0 37-9
5 4 0120-11
5 3 1 1 21-5
< e 1 1 1n rO
5104
3-27
4004
3--16
4 0 0 4 7__22

10
8
a

0
0

Arrendeauktion
Genom offentlig auktion, som förrättas å stället torsdagen den 2 okt. 1g4?
kl. 14, bortarrenderar O. N. Persson sitt
ägande hemman 12180 mantal Sörby i
Kinnevecls socken. Villkoren tillkännagives vid utropet.
Hemmanet ligger intill allmän lands-

Mteddelande.
Tacksam

bo-

ningshus om 2 rum och kök, ladugård
med plats för 9 bundna kreatur och 2
hästar, har 7 hektar odlad jord samt beNärmare upplysningar bäst genom be-

Slutarp den 23 sept. 194?.
8423
Ragnar Johanson.

SöNDAG
KI. 6-8

Volvo 1939, Iast 2100 kg., i Prima
skick med nya däck, till salu.
8548
Tol. 6 Kinnarp.

)n,-ra.

Slutarp-Tomten B 3-0.
Slutarp behöll serieledningen g:enorn seger över gästande "tomtarna", som inte

Iflaj Zetterling

nämnvärt förnrådde hcta hemmalagets säk-

ra vinot. Matchrosul.tatet fastetålldeg i
första halvlcken, då Slutarps forwards lyckades bäst med sina attacker för att i and: a halvlel":en trots stark press komma till
Iior.'te r-!1cl gåsternas kompo,kta försvar
Efter spelet hade ett par mål till för Slutarp varit vål motiverade, då man hade några upplagda chanser som missades och
dersutom tvä stolpskott.
Redan i första min. tog Slutarp ledningen

genom cf. Andersson. Flemmalaget fick
r'-an hiirian eti hra g'rcpp.om spelet c,ch
med gott understöd av ytterhalvorna i<unde
ro,'!r'ards sNapa

llera

far.liEia

anfall.

2'--'C

hlev det i 18 min., då Tomlens ch. skulle
nicka i:ort ett skott men i stållet nickacle i

:rål utan chans för mÄIval<ten, som såttes
ur spel.
T for+sättningen sln.rl'ade heminalagets
kedjemän. I 40 min., kom tred3'e rnå1et ge-

,ll,rrrr uI. på eir boii sorrr rullacLe in för'bi tlerl
trortspelade rnålvakten.
Gästernas för'svar vär.jde sig tappert i
andra halvleken.
Slutarps bakl'e försvar verkade såkert

och sattes ej på några större prov. Hhir.
Rehn märktes mest i försvaret och i kedjan
hi., cf. och vy.
Det gästande laget, som inte förmådde
r.rpp'./isa det spel, rna"n är van vid från det
håliet hade sina bästa män i försvårarna.
ch. Nilsson och hhb. Andersson. I kediån,
som inte lyckades få igång något vidare
spel, märktes mest hy. Sääf.
Domaren K. E. Lundgren, Skövde, gjorde
inga större misstag.

SöNDAG
KI. 6:8

em.

Barnförbj.
Gunnel Broström - Erik lXell
Sven Lindberg - Douglas.Håge

Gösta Cederlund

- Ivar

Kåge

BARB ACKA
"Äldrig vet

j.a.C mig ha sett en

vackrare film. Varje bildruta är ett
konstverk, där är sol, ljus och rymd
över varje scen."

Tomten
Blidsberg

Vartofta

Kättildtorp
Folkabo

Vaitorp

Falköping $

1l
85L23785L237-L8
25-22 sI
3 zs-zz
4 i1 5
ä
a 4
29-30 I
I413
6
822418-23
5
813420-25
9-30 5
8215
2
802611--43
6-34 1
801-6

Skara-Älvsborgs Pokalserie.

Floby-Äsarp 2-1, Kåttilstorp-Slutarp
1-2. Vartofta-Trädet 1-2.
37- I 10
6420
Grolanda
22-72 10
6501
Trädet B
23- 6 o
6 411
Floby B
6 3 L2 18-14 7
Äsarp
5-18 2
5104
Siutarp B
4-29 2
6105
KättilstorP B
2-24 0
5005
Vartofta B

Man fekomrnendprar f.ilmpn qrr frrl-

Ny kommunalfullmäktig I Kinnevecl.
Vid infi-ir länsstyrelsen företagen röstsammanräkning för utseende av efterträdare åt avgångne kommunalfullmäk-

tigeledamoten i Kinneveds kommun
lantbr. A. Bohman, ödeg., Siutarp, vilken avflyttat från orten, befanns f. d.
foikskoll. Albin Gustafsson, Slutarp,
vald till kommunalfullmäktig för Agruppen "Opolitisk samling". Valet gä1ler för tiden till den 1 januari 1951.
Dlrektionen
förbund

har vid

för Frökinds ra"r*r#*-o-'7'

saimmanträde

Ernst Larsson och K. .trl'reij predikade var-

jämte sångare från Trädet

medverkade.

Kaffeserveringen och kollekt inbringade 96

kr., vilket belgpp oavkortat går till
ska

missionsföfbundel tTlc-ql'

Sven-

tpprättat för-

till inkomster och artgifter under
nästa år. Arvoden och reseersättningar
upptagas till 5,800 kr., expeditionshyra
slag

Skördefest hölls i Axtorps mlssionshus
i söndags unilef stoi tillslutning. Missionär

-

KjeIIin

Stig Järrel

lnis ooh
töitrlantshiärfa

880038-716
ööuuoo-

Bjurum

Atf

-

Itrolger Löwenadler

Vartofta-Falköping ?'-0, Valtorp-Folkabo 1-3, Tomten--Kåttilstorp 0-0' Bjurum-slutarp 2-6, Blidsberg-Mullsjö 1-a'
8 8 0 0 43-7 t6
Slutarp
n4ullsjö

em.

Barnförbj.

FalköPingsserien.

F-alköpingsserien.

8536

Mindre lastbil

ten.
sök å stäilet eller genom underteeknad.

för uppdrag.

Hailagår{en, Slutarp.
HELGE LKSTRöM. Tet. 101 Kinnarn.

väg vid korsvägen Brismene-Axtorp-

Kinnarp. Har prima åbyggnader,

får härmed rekommenbil. Utför djur- och godstransporter upp till 8 ton.

Undertecknad som övertagit John f,'ranssons åkeri
clera mig vid behov av

och telefon 200 kr., annonser och skrivmateriel 150 kr. samt för ,oförutsedda
behov 125:64 kr. Som inkomst har beräknats statsbidrag 1,300 kr., utdebiteringar från Kinneved 3,038:26 kr., Börstig 932:02 kr., Brisrnene 567:30 kr. och
Vårkumla 438:06 kr.

Vinternys amatörer
serverar löxdag och söndag den

på

1i

och 12 okt. kl. 20 sup6 med desserr

VÄRT}SHUSET MUNTERGöKEN.
Kabar6 i två dukningar och 28 rätter (något saltade).
Lokal: VINTERNY, 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
Vlnternys amatörer.

Ilirektionen för F'rökinds härads
qhc-w.
polisdistrikt
har vid sarnmanträde upprättat förslag till inkomster oc,tr uigifter under
nästa år: Få utgiftssidan återfinnes polismannens lön 5,g68:36 kr., ,beklädnadsbidrag 150 kr., hyra för tjänsterum 800
kr., semesteriön 306 ikr., pensionsavgifter 100 kr.,-telefon 110 'kr.. skrivmateriel 100 ,kr., försäkringsavgifter 20 kr.,
arvode ti]l direktion oCå ievisorer 1b0
kr., brist vid årets ,bör'jan 400 kr. och

SLUTARP

Slaktade höns,
uppköpas mzindagar och tisdagar.

Sanddns. Tel. Kinnarp

Till därtill berättigade

113.

utlämnas

tilläss$ksr[

efter ansökan:
Brismeno onsd. 8 okt. kt. 10.
Ekarp onsd. 8 okt. kl. 15 och 17.
Slutarp månd. 13 okt. kl. 14.
Vårkurnla månd. 20 okt. kl. L4,
Kinnarp måndagar kl. 9-12.
Medtag talong och personkort.
Glöm ej avgiva areal- och svindeklaration.
t
8888
Frökintls Kristidsnämntl.

för oförutsedda behov 7g7i4g kr. Som
inkomst har beräknats statsbidrag rned
2,425 kr. samt uttaxeringar från ,Börstig 1,118:43 kr., Brisrnene 680:?6 kr..
Kinneved 3,645:92 kr. och Vårkumia
525:68 kr.

Kiltnetleds $kytteföre*iltg$
8974

Styrelsen.

Kinneved.

9474

ordf.

lv'Eullsjö Y&mm fön sforl
å ssråeäåaneHem. qho-t?t'

SöNDAG
I{l. 6-8

Kinnarps ffianufaktur. och $yalelier.

Tel. 134.

Ett namn som vi f.

å.

hade särsl<ilcl 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. f insatsen
gjorde Emii Th. Larsson, Tidaholm, srnått
sensation genom at i stående stä,llning mot

figurtavla på 100 m. skjuta så gott
tuvt.
hu -t4r'
!*.* a.tiLtL)
.,*

som

NILS POPPE

6 1, Kättilstorp-Bjut 0 -3, Foikalro -Totnten 5 -2, Fail<öring---Valtorp 2--3, Vartofta-Blidsberg
}{r-rlisiö--slutarp

'i.i

j

90
I 80
I 61
o 47
()
4L
,|
q

q

''il: rtq rn
Ri:ryrrm

L'ornten

3Iidst'erg
1;artofta
Frolkabo

q

Valtorp
Falköping

0

Kättils!orp

Ö-f
AJ

9

'

12
01

0
1
2
4
4
4
5
5
6
8

4+-8

44-13
-18
2'l-27
40

1B

ao
1a
o

31--33

2!-25

B

74--32

n

].1,45
8-37

4

2A-32

1

Skala-Älvsborgs Pokalserie.

B Vartofta B E-0, Åsarp-tr'loB -Kättiistorp B 12-0.
7 6 0130'-12 72
lrädct B
(il olania
6 4 2 A 37-9 10
7 4 2 I 25--8 10
i.rloh"' B
732220---168
Asarp
17-18 4
620+
Slutarp B
4-47 2
7:ro6
Kättilstorp B
2-32 0
6006
\rartofta B
?rtidet

by B

2

2, Slutarp

i succ6filrnen

ffim$Hmffiffiffiffi

FffitrffiffiEE
å Tångavallen, Slutarp,
söndagen den 12 oktoher kl. 11,15.
Grolanetra-Slutarp E

Kl.

kar. I d.et hårcl-s]ående försvaret, där det
dock "tjongades" på tck för mycket, var
hh. båste man. Ch. Rehn hade svårt att

stoppa mullsjöcentern Ciaesson och tiugrep
ofta alttför ojusta metoder, vilket till slut
yenderade honom en vat:ning. I vy. hade
gäsLerna sin bäste spelare, under det de indiViduellt goda pojkarna på vi. och cf. dre-

vo bollen för myckel i sidled.

FaIköPingsserien.

i,[ri]s"

hade nog n-lotsr,'arat spelför'delningen.
lÅatchen, scm var av stor betydelse för
de båda lagen blev irård och hetsig och det
kämpades om varje boll. Det ruffades en
hel del och giisterna voro nog de, som syndade mest. Donalen, Thorsien Gustafsson,
Fatl<öping, hade en svår uppgift men kiarade den på ett utmärkt sätt och hade hela
tiden matchen i sin hand.
Slutarp bertod av hårda och snabkra poj-

I det jåmna hemmaförsrraret utförde Elf
ett goit arbetc mellan stolparna och uteför'svararna gjorde vacl på dem ankom.
IInge Kar'l-Erik Johansson fick applåder
för' sina snabba och effektiva ingl'ipanden.
Cf. Cli-"esson hadc i:rånga heta uppgörelser
med Siutatps hårdföle ctrr. rnen l<om ofta
Icss och ktmde också åstadkoi:rrna fyra
rnål. "Ju*rbo" Lindstedt spelade tillbakaspeciellt i andra
draget men uträttade

ritt €iott adrete.
Redan- frrin Lrörjan blev det hög

halvlek

fart. Efminuters spel var det klart för
mullsjöied,ning gcnoln ett närshott av vy.

ter

ern.

Barnförbj.

Ifullsjö öveltog i söndags ledningen i
att inför rel<ordpul:iiir i tn hårcl och rafflande uppgörelse
bescg:a Siuiäl'p med 6-1. I-ret stora måirJsuitäiet :riots.larei,de dock .inte vad som
h;n'le ].iå pluen, ty speiet var betydligt
järr'na.re, och ävcn om l!{ul}sjö hade det
l:ristc oeh mcsla cv spclet. bjötlo gäst-erna
heia ti'jen gott rcots*ind. Ilelnmapcjkarna
Iii13.i 3r'J titdlinillg på sina målchanser,
'rilkct irile i',t;n :iJrs oln Slutarp. som viC
flera tillt'ä.iicn hads verltlig otur framför
måI. Ett rcsuliat som exempclvis 3-1

IdATTVABP och G.AtsNER
i vackra färger nu inkommet.
DAM- och HERIiSTRUMPOR
i tjockare kvalit6er.
tsI,ÄKLÄI}ER, TYGER
i god sortering.

I

OED. KYRKOSTÄMMA
i Rossbackens skola tisdagen den 14 okt.
1947 kl. 3 em.
Pastoratsstämma efteråt.

tr'aiköpingsse]:'ien ge:lom

Etn!tulg,.

r

tävlingsskjutningar fortsätta söndagenl
den 12 oktober kl. 13.
I

14:

MULLS"JO_SLUTAR,P
J-..!,.N * tlV AL!.Eld I ELUT 1:-EP
nröl-c;"' lirr:;:rt:ralagrtt ]'5t-tllsjö Iir i den andle, se: :eiina.lcir i ir-ziiköpirlgsserien. SfF var

P

Ä

ju biit'rrc i i:":rilsjti än vatl sifi::o.r'na visa
och l<an liailg-i,,e ta en elier annan poäng.
IVlatchen börjar kl.
Vinternys

teateramatörer rtåo-'t)'

uppföra i I.;vä11 och i morgon ki. 20
cabar6n "Värdshuset lvfuntergöken" i Iokalen Vinterny, Kinnarp. Programmet
upptar 'bl. a. musik, säng, sketcher,
kupletter och ett flertal iokala inslag.

f.1'1'3

I 36:e i'iein. biev det 2 0 genom
Claesscn och sarnme trlan öliade iedningen
i 43:e min.
Eftev 7 min. spel i andra omgången fick
Clacsson en boll. från för:svaret och hårt
tacklad iyckades han slita sig igenom och
näta. Slutalp hade några goda anfall och
cf. liltt
i 60:e min. kom reCuceringen genonr
lamf skott från Claesson blev 5-1. Slutresul.tatet 6-1 faststälid.es i 84:e mi. av
Axelsgon.

Axelsson.

Årets rekordpublik

213 betatrande

I en för"match mellan pojklag vann
- över illuiisjö med 4--0. I en match
I-Iabo
på förmirldagen segracle Flökensås IF över
noteradcs.

l"{ullsjö B m.ed 2-7.

-

Yartmfta6!rtell$
[ndelsmelm rif [ire n$s $"
mjölktransport å linjen
Anbud å mi
rrn:Va toft& för år 1948
Ä.larp-Naglarp-Vartoft&
infortiras hätrnecl; Aniruden

skola

i

II

I

!
!

varä iniämnade före den 25 okt 1947. rI
I
Styrelsen.
t

Otryeka

viil seriefinalen i Slutarp:

bfiwflEs$ö$pe[atre ffFek
lulo$'

hell aw$perkat.

Vid den med stort intresse motsedda seriefinalen i Falköpingsserien i Slutarp i
söndags mellan Mullsjö IF' och hemmalaget inträffade ungefär en kvart före sruusignalen en olvckslrändelse.

Slntarps vänsterinner Gillis lIallagård
skulle just centra till en medspelare, då-

han attackerades av Mulisjös högerhalv
Ragnar Andersson. Det bar sig därvid ej
bättre än att den sistnämnde fick ena henet
i sådant läg^ att l{allagårds känga träffacle sJälva skenbcnet, som gick av.
I\[ed hjälp av en sjukvårdskunnig dam,

som åsåg matchen, anlådes ett första stödjande förband, varpå den skadade forslades
till lasarettet i Falköping.
Såväl medspelare som publik äro ense

om,

att det

olyckskontot.

skedda

heit får skrivas

på

DANS

FaIköpingsserien.

.{ullsjö
10 I 1 0 45-9 19
ilutarp
10 81145-7477
Bjurum1077246-22
1b
.-ornten
10 42429-29
10
r'artofta
10 42 425-26 10
g
Slidsberg
10 47532-87
r-olkabo
10 3 2 5 16-34 8
Valtorp
10 22677-47
6
{ättllstorp
10 1 3 .6 24--38 b
lalköping
1001910-40
1
Skara-Älvsborgs Pokalserie,

2-2, I(ättilstorp B
1-1, Vartofta B- Äsarp 4-4.
7 6 01 30-42 t2
Grolanda
7 4 3 0 39-11 11
Floby B
8431
26- I 11
Åsarp
8332
24-20 I
Slutarp B
721,4
!9-20 5
Kättilstcrp B
8116
5-42 3
Vartofta
7 016
6-36 1
Siutarp B-Grolanda

.Eloby B
Irädet B

Kungörelse.
Helge Wikström i Hallagården, Slutarp,
har härstädes anhållit om tillstånd att
övertaga den av John X''ransson i Kinnarp
med stationsort i Kinneveds socken utövade beställningstrafiken för godsbefordran

L947.

LÄNSSTYRELSEN.

för personbefordl'ån med stationsort i Kinnarp, Kinneveds socken, med automobilcn
F, 7964, lämplig för befordran av högst 6
passagerare, jämte därtill kopplade släp-

tblto-\$' Slutarp-lVtultsjö l-1.
Den andra finalen' i

vagnen R 289, godkänd för befordran av
resandes handgods till en myckenhet av

Fa.lköpingsserien
mellan rubr. lag gav delad poän& till resul-

högst 520 kg., vilken

båda lagen. Hemmalagets forwards fingo
igång fiera bra anfall, men dessa stoppades
av gästernas gode försvar rriäffchb. l-spet-

Änsökningshandlingarna hållas här tillgängliga intili den 24 oktober 7947; oclt
äga trafikföretag, som kunna beröras av
den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag
till länsstyrelsen inkomma med skriftliga

tat och Slutarp försatte därmed chansen
att komma upp jäm$ides ined Mullsjö.
Matchen bjöd på god fart och var stundtals
häfd. Något spel att tala om presterades
öj, därför stod alll för mycket på spel för
sen. Slutarps halvbackar dlevo dock

på

oförtrutet och efter 20 minuters spel kunäc
hy. Andersson "näta" på en passning u.rr rry.
Hemmalagets ch. neuiraliseiade ire-tt Uutisjös farlige cf. Claesson men blev i viss

gästerna fick siLt utjämnande måI. En bakåtpassning till målvakten misslyckades med resultat att cf.
snappade upp bollen och slog den i mål förbi den stillastående måivakten. Gästernas
kedja överraskade med god skottförmåga
men Slutarps keeper var på sin vakt.
_ Hemmalaget med sitt över.tag i anclra
halvlek borde kunnat avgöra matchen i sin
favör, men turen var det inte bevågen. Å
andra sidan gjorde gästcrnas försvarl en habil insats och var til] stor del anlednineen

yttranden över ansökningen.
Mariestad å landskansliet den

sen lade na.turligt nog sordin på stämningen och matchen avslutades i inatthetens
tecken. Några minuter föreslutet av matchen Iyckades Slutarps cf. komma igenom
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vid behov av
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ffi%
&M
ti'd'

rlng

KI'NNAR,PS BILSTATION
Tel. 97.

Göte Aronsson.

trdpr@dp g_L
å Tring*vallen, Slutarp
sönd. den t9 okt. ki. 11.rr.
Vantofta SK b.-gluf,arp b.
Kl. 14.10.
BJURI.JM * SLUTARP
SLUTAR,PS

IF

i

morgon På hemmaPlan
Matchcn börjar k1. 14.30.
möter

11/z
arp.

Ett
sto
år till salu.

En

em.

Storegården, Slut9292

r.*ftri kviga,

kalvställrring 1 nov.,
Tel. 73 Kinnarp.

OLOF' WINNEESTRAND

Bj*"*l
I

Barn{örbj.

TOLLIE ZELLMAN

oktober

LÄNSSTYR,ELSEN.

och lade på en "rökare", som slog i ena
krysset och där'mccl gick chansen till seser
förlorad. Gästerna fönnådde inte uppröpa

sitt spel från föira söndagen ocir tin|ö finna sig att ligga under i spel. Chb., hb. och
cf. samt hi. hörde tili de bästa i laset,
Flepmalagets hi. förmådde inte åstadkömma'något positivt, medan de övriga kedjespclarna voro gansl<a jämna men svagå i
avslutningarna. Halvbackslinjen stod-för
det bästa försvarsarbetet. Matchen hade
Samlat 200 personer och dömdes av K. Reding, Ulricehamn, vilken kunde använt Di_
pan lite oftare.

I

7947.

till att

Slutarps forwalds inte fingo ut något av sitt spcl. En kvart före -matchcns
slut råkade Mullsjös hhb. få benet avsoarkat vid en situation, sotn relatet.al.s i tidningens tisdagsnummer. llpprepas bör att
vid tiltfäilet förekom inget ojuste angrepp
utan 'ren. olyckshånclelse tOreiåg. rfånOåi-

trafik tidigare ut-

övats av Rune Heimner i Kinnarp med automobilen R 7252 och släpvagnen ll 289.

till att

R

fordran av
rätt att till ifrågavarande automobil i trafiken få koppla en släpvagn lämplig för
en last av högst 2.290 kg.
Ansökningshandlingarna hållas här tillgängliga intill den 24 okLober 7947; oc}l
äga trafikföretag, som kunna beröras av
den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag
till länsstyrelsen inkomma med skriftliga
yttranden över ansökningen. Mariestad å landskansliet den I oktotrer

Göte Äronsson i Kinnarp har härstädes
anhållit om tillstånd till trestäilningstrafik

By ggnadsfören'ången,

2653, godkänd för behögst 4.080 kg. last ävensom

med automobilen

Kurzgörelse.

Föreningslokalen, Slutarp
lördagen den 18 oht. lil. 20.

mån orsaken

Slutarp-MulIsjö 1-1, Valtorp--!'atköping 3-2, Tomten-!-olkabo 2-2, Bjurum
-Kättilstorp 6-4, Blidsberg-Vartofta
L-4.

TTL[,KÄNNTA GTVAI\II} EN

till

salu.

IIASSE EI(MAN m. fI.

Sg,UTARP.

IVIedan Nrorten

arll,r stöingd,

En film med mening och hjärta.

Se.

-@

Prima östgötaärter

Iättkokta, ay årets skörd, nu inkomna.
Snnddns.

Ltl16-vt.

Sisfa skörderapporterna :

(lnt w.
a.l{t

.

LAf[DSKOMMUI{ERIa

4)

Kinneved.

Skorstorp, Kinneved och

i

7947

I{yky r[<e forhåååandevis bra.
?'
Kinnevetl och Vårkurnla: höstvete2'8'
hoJtäs 2,5, varvete 3, korn 3' havre 2'5'
i,iääääa-b,' pot"ti" 3, foderrotfrukter äng
jora z och från naturlig
rtti itå"
-å"tat"td
"oi"å skörd per hektar: höstvete
ä."
i'coä.- nout.ås 1,?00, vårvete 1'600' korn
1'500 kg'n""." t,Zoo octr blandsäd välbärgade'
i,åöö,
-'P;äit""
äch rotfrukterna
har givit
*.r, ut del tidigare potatissorter
t"u"o"ticle på torkan' eelgt
;i;il
"r.o.a har tidit av torkan' varror
och återväxten
tidigare än
ii"ätt,t.et måste stallfodras
normalt. Höstsådden gynnsammare an

beräknat.

FalköPingsserien'

Muilsjö-Bliclsberg ? -1, Slut^arp-- Bju-

rum 4 - 1, Kättilstotp-Tointcn J 'r' t'oltåbo--vaito.p 1--0, Falköping-Vartofta
11

Muilsjö
Slutarp

11
11
11
11

Bjurum
Vartofta
Tomten
tr'olkabo

11

Blidsberg

11
l-1

Vaitorp
F alköping

l.I

I(ättilstorP

11

0
1
3
4
^, o5
^, 6
47
23 6
,, 7
(, I 10

1
10
q1
7L
52

52--10
59--15

27

27-27
30-32

t2

al-Da

10

47-26

33-44
27--29

77-48
t1.-42

LA
TD

1,0

o
7

1

Skara-Älvsborgs Pokalserie'

Slutarp- Vartofta w.

B
Grolanda

Trädet
'F

loby B

Äsarp

SlutarP B

KättilstorP B
t/artofta B

7 6
7 4
84
öö
B3
B1
80

o.
0

1

0
o
.I

1

2

a

6

1

7

30-12

39--11

26- I
24-20
t9-20
6-36

12

11
11
o
7

e

-1t'

dlttllts'
scin hållits bra i schack "-i:.*ldcrison,-i.
ili.;;;; koninra tran sin bcvaltare', Itran

;i.;;;l;;.;;

tiilv,:r'ku,le

på sitt sPecierla mrnör och
måt på iika r'ringa m'-nulg.l"

cle

tlc

'

ortlf'

Tomten B-Slutarps IF

r

o

trättre.

Halvbackskedjan

sailma

r.,"i"x" -"i.it Iitet plus för BJqrum,..H-emmalaxc""s ke(ijc, som 'lcciillelades tiii fyra

l<lass.

hågervtterns justerinS' kom till
;;;l;;;'"
kortJrnot gästernas försvar, som sp€laqe
vi' gav sitt laq.ledningen
;1;tkt. Bju*rums
"etter t7 rnin' spel' Några flela
*äJ i-o -målchanser
haclö dock inte BjuAndra h:tlv"å.ifiot
."*'i?"t" titt övertag i spel'.
takt,en
beståmde
sorn
Slutarp
det
i"ii tru'"
rärt itijaåiil"gen siiöttes om av hi' Arvidsveva
son i 14 mirr. Slutarps vi' blev i sanrmapå
justera,t bch flvttades ul
ä;;;;
- Den till tre man rcduceraoe
-e,l
i'tterptats.
täalä"*x"nae få igång några- framsnelnlnä""' *"" framför
Tut
Halvbackatua n-räEaGe .YåYS,:""rä?i,]ii'å:
som ovan nåmnts med
cf'
iiri'tiiii'ii'"il;aes
soloru;her'
etn"a
"'äitL-"tt- och cf. lyckades bäst i hemmalaset.
'-"r-iju.rrrnt lag voro måIvakten' ch'' vi'

cf. göra segermålet, som inte såg otagbart
rrt

KIF;s rgyuta$tikiiyttirtgar
hager sin början tisdagen den 4 nov.

kI. 20 i't{. T. o. lokalen.

trinnqrPg 1. P.

cf. de båsta.
och
""ä-ä

SöNDÄG

aäi""tä-var Torsten Gustavsson' Fal-

I{1.

köpiug.

.,rtn---i1"1u11sJ'ö

MuIIsjö
Slutarp

Bjurum

Blidsberg
Tomten
frolkabo

Valtorp
KättilstorP
Falköping

i

3-7, Blidsberg-Falköping
72 71

t2 l0
127
726
125
724
t2+
123
722
720

L
2
t
q
q

2
3
1

0
1
4
4
6
6
6
7
7
11

59-13

23

61--16

2L

30-28

14
11
10
10

50-33

36--45

31-34
18-3?

23-48
27-45

lu

t2-45

8
7
1

I(l. 6-8

em.

Sigurd Wall6n, Dotris Svensson,
Ludde Gentzel

ffi$r

lem$let

"Sigurd Vy'a1l6n gör åter en monumental figur'.... Hampe F'austmans

!:ästa.... ämnet förvandlas i
fuiltonis fi]m."

levande

Bs$äm

jmg

Den ena skrattsalvan avlöser den
andra itett!

Affärsöverlåtelse. t/tt-.,1),
Köpman E. Rosman, Äsarp, överlåter
från den 3 nov. sin affärsrö::eise, som
drivits sedan 1924, til] hrr Assar Wilgotsonx och Ingc Karlson.
lzi'ann.p

Wimterlny

anordnar

T'g-{,IKÄNNA

G

W Å]YI} EN

Offentlig underhål,lningsafton

i lokal Vinterny, Kinnarp, lördagen
den 1 nov.

#jmgarma b,!$mma

skrattsucc6n

ffiffi' wffiu

Y = grfui

Earnförbj.

ern.

GEOtsGE F'OTåMEY

Vartofta-Folkabo 3.-1, Valtorp-Kättilstorp 6-0, Tomten-Slutarp 1-2, Bju-

Vartofta

SöIqDAG

G-8

tsarnförbj.

-

salu. Å.-8. Filutarps Möbolindustri,
Shrtiurll Tel. 45 lfinnarP.

annarl

. Stutarp tog ledningen i 30 min. genom hi
1-1 blev det i 42 rnin. då cf. Ove Sääv slog
en boli i mål från nära håll.
I mitten av andra hatvlek kunde Slutarpl

1

Prirna torr sagspan

var

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 al

ö.it'.f iiJ g""un L f ick he m.nr alaget " T9.tf
::r^1
poSnr'i Lalnpen om scriesegcl'n' Del spet
Ä"ni-i,".t"t"äes vur inte mycket
3tt -1.Y:?
för. För'e pausen var spelet gallska 'iamnl

Falköpingsserlen.

till

17

Tomten B och Slutarp presterade ganska
bra spel vicl söndagens rnaich i Falköpingssef ien. Resultatet blev 2-1 i Slutarpfavör.
I'omten var för'stärkt med "Kola" Bäck
dahl och Ove Såä'r, vilka också hörde til

Ilernrna"agets snabbc

f

kl'

wlTo*

zs ho'41. SlutorP-Bjururn 4-1'
Det var med nö'J och näppc som Slutar.p
r'äd,lad.e btLda poän3.'rt i sönJagcns 'nli:l'
ö;;;;. rnin' vai lrva."r' av nratchen var ställ-

nineen

' NXTRA GÄLLSTÄMMA
Rossbackens skola månd' den 3 nov'

kl.

20.

Före{rag av riksinstruktör Arne Svensson. Omväxlande prograrn. Kaffeservering. Folklekar.
9682

NTO.

KINNARP.
Exp.-dagen d. 10 nov. framflyttas
tisdagen den 11 nov. kl. 9-72.

98?0

till

Frökinds Kristidsnämnil.

lE

SKYTTE

Fältskjutning

" ---nlro-n>.

i

anordnar l{inneveds ihyttoförening

Kinneveds Skytteförening

söudagen den g nov. kl. 13. Samling vid Byslätten.
Farligt områ,de terrängen syd och
sYdöst om BYslättt"'arnur"a"*.

lördags anordnat samkväm i samband med pr"isutdelning för årets tävlingar.
Den avslutade skyttesåsongen har varit
synnerlig'en iivlig och flera goda resultat
ha uppnirtts. Veteranerna hålla fortfarande stilen och flera av ungdomarna visa Iovande anlag och trli säkert att räkna med
hade

En stor och gedigen prissamling stod till
förfogande, viiken skänkts av såväl enshil-

9950

KINNARPS [T. T. O,:S SUCGEREVY

och

"Värdshus@t

!öretag. Ordf. Juiius Carlsson med assisians av sekr. Gustav Johansson fördelade
irrilerna enligt följande:
Statspristävlan. Veterankl.: 1) Valdemai Johansson 60 p., 2) Julius Karlsson 46.
Kl. 4: 1) Gustav Johansson 64 p., 2) Göran Gusta.rsson 63, 3) Sven Johansscn 61.
I{1. 3: 1) Olof Andergson 66,2) H. Trygg
35, 3) L. I{ermansson 60.
KI.2: 7) Gösta Larsson 75 p., 2) R. Fredriksson 71, 3) K. Arp 66, 4) R. Göransson 65, 5) Harry Johansson 64, 6) Folke

IVIu

ntergöken

**

i I'riiilets skBla lördagen den 15 nov. hl. 19,80. r{umrerade biljetter på tel. S.8
Träilots IF.

,Aftonundewh&Efini;ng
anordnas av Iiinnarps Samhällsftirening i lokalen YINTDRNY
lördagen den 15 november kl. 20.
F'öREDRAG av folkskollärare Yalter Ilahl6n. Ämne: (Västgötab-v-gd och
västgötafolk'(. KABARtr: (Rekordtian!( utföres av Asaka teateramatörer.
I(affe serveras _- Paketauktion
Lotteri.
Inträde 7: 2'c, barn ?5 öre.
STYREI,SEN.

Larsson 64.

Kl. 1: 1) Sven-Olof Johansson 71,, 2) E.
Kjeil6n 69, 3) Stig Karlsson 60.
Rekrytkl.: 1) Sigvard Änderson 98, 2)
L, Engdahl 85, 3) R. Abrahamsscn 84.

I

Hamiitonstövaren PanE försvann
från l\Iönarps egendom sydvast Falköping på rävdrev i riktning Risholmen mot Slutarp tisdagen den
4 d:s. Den, som kan lämna upplysningar om hunden ombedes sätta
sig i förbindelse med Rune Seipel,
Kånsligatan 7 A, Skövde. Tel. iti
Skövde ell. Grolandaby 21. Vedergällning.

i framtiden.

da personer som sammanslutningar

Ia

rorsvunnen.

skjutningen om vandringspriserna ble-

iro rcsultaten följandc:

Vandringspokalen: 1) Gustav Johansson
2) Valdemar Johansson 77, 3) Sven
Johansson 76, 4) Göran Gustavsson ?2, 5)
17 p.,

-rolke Larsson 69.

Lundells v-pr.: 1) Valdemar Johansson
p.,2) I3ertil Engdahl 53, 3) Olof Anders:on 51, 4) K. Arp 51, 5) Erik Gustavsson 50.
Mörks v-pr.: J t E. Engdahl 49 p., 2) Gösia Larsson 49, 3) Valdemar Johansson 48,

l) Hauy

Johansson 47,

5) Gustav

SöNDAG
KI. 6-8

I

Johans-

Kinnarps Textils v-pr.: 1) Gösta Larsson
j0 p., 2) Gustav Johansson 49, 3) R. Fred-

T.ATJP,TTZ F'ALI{

Gös-

Konsten att älska

Ing. Gabrielssons v-pr.: 1) Evert l,arsson
i5 p.. 2) E. I{jell6n 54, 3) J. Karlstedt 53,
1) Gösta Larsson 52, 5) Sven Johansson 51.
Nolgårdens v-pr.: 1) Gösta Larsson 46 p.,
l) K. Arp 45, 3) E. Kjell€n 45, 4\ HarrY
iohansson 44, 5) R. Fredriksson 44.
tr'abr. Sven Johanssons v-pr.: 1) Gustav
Tohansson 5a p.,2) Vald. Johansson 52, 3)
T. Karistedt 50, 4) K. Ärp 50, 5) L. ller-

rnsatsskjutning i sambanJ *åo masrerrhapet lämnade följande resultat: 1) Harry

Iohansson 90 'p.,
rredril<sson 89.

rlev Gustav .Tohansson båsta skytt med 7 p

;tedt 33 p., 2) R. Arp 33, 3) Gustav Johansron 31.

46.

Bröderna ,fohanssons v-pr. till årets bäs.a skytt i saratliga tävlingar har för tred.le
1ången och därmed för alltid erövrats av

Edvin Erikssons v-pr.: 1) R. Fredriksson
iB p., 2) Georg Johansson 45, 3) Gösta

44.

L. Torstensson 44,I 5) Irolke

.*ustav Johansson med 971

Ilgon Johansson tog årets inteckning i

/ilske-!'r'ökinds-pokalen med 130 p. meC
Trygg på and.ra plats med 124 p. och
iven Johansson på tredje med 124 P.

Br'öderna Larssons v-pr.: 1)"J. Karl.stedt

2) R. Fredriksson 46, 3) E. Kjell€n
i5 4) Å. Tcrstensson 43, 5) Gust. Johans'.7 p.,

1) B.
2) I1. Trygg 48, 3) Harrv

Slutarps Handelsträdgårds v-pr.:

rohansson 47,

lrp

4) Vald. Johansson 46,5) K

46.

Mästerskytt i skolskjutning för är !947
rlev R. Fredriiisson med 134 poäng när-

nast följd av H. Trysq med 133 p. och Gusa.v Johansson med 131 P.

närmast

:tr.

rtedl 46.
Iludcne-!.ala v-pr.: 1) L. Hermansson 4?
r., 2) Gösta Larsson 45, 3) Foll<e Larsson
i3, -4) B. Elngdahl 43, 5) R. Fredrihsson 43.

Jngdahl 50 p.,

p.,

rölid åv R. Fredriksson med 956 p.

IJrrnakare Ekblads v-pr.: 1) Gösta Lars;on 54 p., 2) Sigv. Andersson 51, 3) Vald
Iclransson 48, 4) K. Arp 47,5) J. I{ar'I-

;on 43.

R.

I tävlingen orn "Ordförandens femma"
Ilxtra insats (snabbserie): L) J. Karl-

IJrmakate Algot Caflssons v-pr.: 1) R.
lredriksson 49 p.,2) Gösta Larsson 49, 3)
lustav Johansson 48, 4) B. Engdahl 46, 5)

rarsson 44, 4)

2) II. Trygg 90, 3)

1

Fä"ttshyttepokalen för III och IV klass
reinfördes av Julius Carlsson.
I tävlingen om damernas skänkta priser
)levo de biista resultaten: 1) Harry Johans:on 47 p., 2) H. Göransson 44, 3) Th. Falk
!3, 4) Gustav Johansson 43, 5) R. Fred'iksson 43.
R. I'redriksson tog sin tredje inteckning i
Iubileums-pokalen på 90 p., följd av I{. Arp
ned 84 och Gösta Larsson med 82 p.
Stockholms-Tidningens vandringspris er-

för tredje gången och alltid
lustav Johansson med 137 p.
ivrades

ttltr-r?.

ilä:f:.:"'

Vi voro i farten

!

beredskaps'

både under lördagen

och söndagen med trafilc,kontroll. berät-

En genomtrevlig äktenskapskomedi.

nansson 48.

Larsson

I

hinssier'1'd'*'Sörby skola.

STN]EE LAGER,WALL

-a Larsson 41.

llarry Johansson

I

$iholöversi5'r'*lsen

$l{oli}n, }ialsang**Nya foi}rsko.lan samt

\ryANDA F.OTITGARDT

.'iksson 49, 4) Valdemar Johansson 49, 5)
. Trygg 48.
Fredriksson & Sons v-pr.: 1) Vald. Joranson 44 p., 2) Olof Andersson 43, 3) Gus-

4) E. Kjelldn 42, 5)

em.

Barnförbj.

lon 46.

:av Johansson 42,

thr-q\'
har medgett, att
::i:riribidrrg f:ir utgå till högsi 200 skol-'
:lijLrts,ar il.r följ*ndc sträckor i Kinnevctl* siroldistrikt: Slutarp-Itll'a folkriholsk.lutsanta.

56

av

tar landsfiskalen i Vartofta distril<t,
Sven Barnö. I lördags hade vi en
danstillställning i Kättilstorp och trafiken ,både till och ,från denna kontrollerades men inga överträdare kunde

upptäckas. Däremot körde många .tra-

fikbilar till och från denna fest. Det
hade ju från högre ort vädjats, att
droskchaufförerna ej skulle utföra kör-

ningar

till

nöjestillställningar, men detej helt rättat sig
efter. Vi ha dock givetvis ingen möjlighet att göra något åt dylika åkturer.
Under söndagen hade vi en kontroll
mellan kl. 15 och 18 på Jönköpingsvägen och senare på kväilen synades trafiken på vägarna kring Kinnarp och
Slutarp, men inga öveiträdare kunde

ta

hade man tydiigen

iakttagas.

Man måste alitså säga att lojaiiteten
mot körförbudet var stor. Men nog var
det ovanligt med detta lugn på vägarna. Man trodde inte sina ögon och
öron. Man fick fakJiskt en känsla av
den timade beredskapstiden.

i

mt nevetls skYtteförening

I
I

narle

i

sönCags

sin

Ungsugsä,

sedvanliga höstfäIt-

till

gång förlagts
I skjulniirg, sorn denna
llysliitten'
av
i trahier

betåi,ckt,

1?,

,3) A. Gl'ahn

i

ALF'tr{JELLIN

ii?ll'

l\'t

Anverr dagg
tailer regn

IANDSKOMMUNERNA

11,

EE

Kinneved.

10.

äf3?'*"i'l$"

rvgg 5t74,2) cus-

En intensiv kärlekshis{oria.

ORD. I(YRKOSTÄMMA
i F.ossbackens skola månd. den 8 dec'
194? kl. 3 em. Pastoratsstämma efteråt'
Orilf.

G
6/18. 2) G'
it"Y.,t-::q:l:"?t
3"tå" .Tnhansson
Johansson 6/15'
iiloss .tI: 1) Georg
srii^äi""-olii'
I
l- Niun* I: 1) E' Kjellin 6i20' 2) U' Frisk
tlltr-t4T.
ttlU-vtt.
'zis.

Kinnevecls kYrkliga sYförening
har trällit sin sedvanliga försäijning

Efter

i Sand.hem och l<affedrrickning,
vidtog försäljningen, sorn inbringade
rf re-qr'
2.334:25.

Anderson

Klän ningssörnnad

I
I

lu tföres.
I

MAX HANSEN
SICKAN CARI,SSON

l1

IRIS

SANDBNBG,

l\{önarp, SlutarP.

0600

ffi ilssäe

\i trlissionsförsällning

ars$6 rsaåfi

$

rs F s!

g

hålles i
ST,{INARFS MTSSIONSI{US

I

"Vacker, vårdad och mYcket munter
AB.
underhållning."

i

an-

Slutarps försarnlingslokal.
claktsstund, ledC av kyrkoherde Curt

@Me;ffiå:
BrtiINopgffimttest

em.

Barnförbj.

M,AI ZETTtrR,I,ING

3) R. Fredriksson

tt.,2) u' Frisk

I{l. 6-8

salu.

Tol. 76, "Kinnarp.

I D" irä*t-o resul.taten hlevo föijande:
16
I rc. rfr och IV: 1) Gustav Johansson
itr.,-'il 13. trtrngrlairl 16, 3) H. Trygg L5, 4)
14.
I Ciof
--lir.Ändersson
2)
I
ri, I ) cus'cav Sitvander 18 tr', 16'
'C"-or'*-Johnn.tot
4) B.- Sterkvist 12.
,^'rr. i rl E. Kjeli6n 16

till

5öNDAG

torsd. den 11 dec. kl. 6 em.
Tal av soidathernsförestånd. C.arl Vilson.
Kaffeservering. Gåvor mottagas tack-

I

missionshus fredagen den'
-Äxtorps
't
IJ
å UUVr
J.". r!r.i' 15. Predikarr av pastor

samt. Alla

Itlarry Olsson. Kaffe serYeras'
i Sl<änk något. KöP mYcket'

välkomna.

11014

Välkomna!

Kalle- ssh

ka$saokert

utliimuils: Virrkumln måtndagen clen
24 tlov. hl. 14. Slutnrp mit'ndageu
cien 1 dec. hl' 1l-r. lJri'qmeno onsdaJ"c"t den 3 clcc. kl. 10-12' BknrP
onEA*c"t"t d.eir

ii

;;;lt-'ilelen kl.

dec. viistra' kl' ]l-r,
17. KiunarP iniln-

dirqar hI. 9--12.
tO:io6 Frökinrls l{risti<}sniimnil'

kr.

er:håIler:
X.OO
den som kan lämna upPlYsningar för

Hamiltonstövarens, Tang, tillrättaskaffande. Ilunden försvann från Mönarps
gård, sydväst Falköping, för tre veckor
sedan enligt tidigare annons i Falkö'

pings Tidning.

tel. 1491 Skövde.

Hänvändelse

till

Seipel
10440

$lutarps missinnshlt$,
sönd.

kl.

7,30 em. ÄDVENTSIIöGTID.

Pastor Reidar Jahnsen, Oslo, Arvid
Änderson och sångare från Äsarp medverka. Offer. Välkommen. 10887
Banvaktsstugorna zllz'9}'
på iinjen ianderyd-Falköping har SJ
tOi avsikt att modernisera' F örslag i
ämnet har nu överlämnats till SJ:s distriktschef i Borås för Yttrande'

ll
il
il
iI

l(inneunds B rk, siukkassa
håller extra möte i Rossbackens skola
tredagen den 7S/ 72 kl. 19,30, varvid

ilstadgeändringar m. m. behandlas.
| rrosa
,ll-=....--

$tyrelsen.

|

Vaehnt iulqra'E@ts
försäljas

i

SLUTARP

i

Santl6ns af{är
I fm.

måndagen den 15 dec. från kl.

Bror

11103

Anclersson.

I

Kinltffrp$ ru, T, il;s $t|0$8r$uy
O'VÄRDSHUSET MUI\TERGöKEN"
uppföres i BYGDEGÄRDEN, JÄLA, söndagen d. 7 decernber kI. 1$:30.
FOLKLEKAR.
Serveringar.
JäIa J. U. F.
Välkom na.

Miccion ra uhlion
hålles i Slntarps föreningslokal
torsclagcn den 27 nov. kl. 3 em.
Prediltan av kyrkoh. CurtÄndersson, Sa,ndhem.
Kaffeservering.
Gå,vor motta,gas tacksamt.
Älla hjåtrtligt .välkomna.
l{inneveds kyrklign sYförening

Offen*ltq luclu$esf
anordnasilokalVinterny,KINNARP,lördagenden13de-c'kI19'30' LuciaFöredrag av kyrkoherde Henning And6rsson,_Börstig.
välkomna'
tablåJ sång, musik, dekiamation, kaffeservering' Alla hjärtligt

program:
11080

Tenoplet VinternY.

Direktionen för Fröhintls härarls polis-

ilistrikt trfi2-w}"
irar vid sammanträde till ordf. och
kassör för nästkommande år omvalt
närn-ndeman Erik Gustafsson, Ilassla,
och till v. ordf. och kassör nåi,mndeman

.iulhmndls

Per A. Andersson, Brismene.

Slutarps IF deltog innevarande år för
första gången i föreningens historia i en

i ovannämnda

serie. De förra året vid vinterns intåg vat-

tendränkta mossarna gåvo flerstädes goda

isar lämpade för träning, rnen svårigheter
förelågo att få en reglementsenlig plan,
varför endast en match kunde spelas hemma. Utsikterna i detta failet inför kommande säsong te sig ganska mörka genom
den starka torka, som varit rådande, men
man hoppas kunna åtminstone åstadkom-

sydfrukter, choklad, konfekt,
stor sortering i ljus.

ma en plan för träning.

Ifotbollen har siffermiissigt sett givit
c1e framgängar ltlan
önshat och hoppats på ha inte intunnit sig.
Tomten B, som skaffai sig ett rejält för-

5o nd6ns
Ålla sorn örrfta

goda resultat, men

i tabeltren efter

språng

höstomgången 1946,

kunde inte nämnvärt hotas under våren.
Efter nederlag mot Blidsberg i första matchen hemfördes fem raka segrar och där-

oig

med kunde andra platsen

ett verkligt utsökt gott KAFFE tilt
juien bör pröva vår "Specialblandning".

:

i tabellen

säkras.

i Falköpingsserien
inledctes mecl åtta "raha" och ledniågen
hölls på bättre målkvot före lVlullsjö. Mötena mellan dess.a båda lag resulterade i
IIöstorngången

S,4 NI}EruS

6-1 och med 1I i retur'matchen. Slutarp fick i dessa matcher och även i fortsäitnhgen spela utan
sin gode chb. Julir.lsson, vilket nog var en
bidragande orsak tili poängförlusterna i
närnncla matcher. I"{eder'laget i Mullsjö
Kinlleueds Brk, siult kassa hade
dock näppeligen hunnat rrndvikas,
i denna match visade
håller uppbördsmöte lörd. den 20 dec. enär hemrnalagat
på, god speistyrka,. Sex nratcher åtcrkl. 15 hos Svedberg, Kinnarp, månd. den )lrnv
22 dec. kl. 18 i SiutarP å Caf6 Käile- stå till vår'eu, vi,J vilka rnl'cket ]ran hänrla

I

I 1948,

Axtorps nrissionsfiirening

i

fredags försäljning av syföreningens
arbeten samt sl*inkta varor. Predikan hölls
av pastor Olsson från Multsjö, som sedan

skötte klubban, Köplusten var god och
auktionen inbringade 9.35 [cl., ett gott resultat för en så liten förening. lrlw-1}.

mulls.jövlnst hemma med

dahl.

För alt vid årsskiftet underlätta kas-

och t-tullsjö får trots stina två poängs för.
språ,ng berecla sig på strid.
"Saunnanlagt. ira. 24 matcher: speia.t.s under

årt t. rrred föl.inndc resultat: 18 v., 2 oa.jgj-,
sans arbete uppmanas medlemmarna att 4
'föt1... 96, 37 vara.v rseriernatehcr 18

inbetala avgifterna å därför utsatt tid.

-----*l
!

Vå kmn st&

I

Styrelsen.

11399

I

I

r,1..-'[.-}ao}

A2
2 v.,.:iråiiir;r;1 fi

för'1.. trrÄ.llr::r,l

2 gO..

väusi..:iii:;r;r:r1-chrrr'
Fi i

sp.,
?fi,

lilr.:n mot F'lob5z.

ll-i:

i

r ;

iir:t r.r,-;ka.pr.t :

;ianiliri:iri

SöNDÄ.C

MHD GOS A öNJN,T{N,AF['!iTXF;1:
keramik, gias, porslin, damkoftr-rr,

garnityr, strur4por, vantar, toffior,
herrskjorior, slipsar, regattes, slipover, gensare, cardigan, handskar,
herrtofflor, leksaker, skidor m. m.
GöR OSS ETT BtrSöIi oeh se vacl

l5 r... 1.r.ivfli.ei.h ll

:'lirttrr'-r.r t'ln]-,!' -1 J, Jt'ir.rir)' $lr.ri3'tt, i

I

€nffiå ft$trår"nsäi

5cff#€åffis

instundande säsong att spela

plommon, russin, blandad frukt,
päron, äpplen, aprikoser, mannagryn, sagogryn, brhrna bönor,

folkskoll. Axei Niisson, Kinnarp, och tili
v. ordf. och kassör nämndernan I'er A.
Åndersson, Brismene. Till iedamöter i
i''rökinds kristidsnämnd för är !948 valdes för Kinneveds kommun nä:nntleman
Ilrik Gustafsson, IIassls, nied lärarinnatl
Ingcgärd Andersson, Siutarp, som ers.,
för Vårliumia, kyrkovärd O. Gustafsson,
!'röjeredsieC, ined iantbr. G. Wård6n,
Nohig., som crs., för Brisrrrene nämndcrnan Per A, Andersson, Angirnstorp,
rned hem.-äg. Arthur Karlsson, Österg.,
som ers. samt för Börstig hr E. W. Nisswandt, Vi.ntorp, mecl arrend. C. Joh.
]Toim, Fräsig'., solr. ei"s. Till ordf" i
n ärn ncien hiir kri stid.q rtyr"ei s en :lör'.rrr1n a.t
hr E. tV. i"{ieswa*cit och 1,iii vice ordro.
j nämndeman Erik Gustafsson för år

Eder.

Våstergötlands Bandyförbunds serier
nämligen Falköpingsserien och gjorde en
lyckad debut. Föreningen kommer även

FöR JULBORDET finnes god
sortering av konserver m. m.

har vid sammanträde ti]l ordf. ocit
för nästkornmende år omvalt f.

vi han erbjuda

av

m. m,

liassör

ffiden*

Vi ha allt för ett LYCK-dT
JULBAK, mjöl från landets

förnämsta kvarnar, kryddor av
alla slag, korinter, konsthonung

Sirehtionen för Frökinds kristids.
förbund
ttl12-al

hade

l'los oss

Slutarps IF' siktar
anEeEr pa sene,f,gg"gr.

?i;

Filmen om dansk frihetskairnp

;llr!1

SPNCIALBLAN"DN,ING
TUT,KAFFET

fiTM Fffi$T{ffiT

SAND NUS

IFK Norrköping-Dynamo.

sruSssB

Cement

trifö

rrå CId{sr#,g'cenrares S;fdåraed
har vi i dag öppnat vår: bensinanläggning och skall det för oss bli ett nöje att
stå Eder till tjänst. med bensin, smörjol jor, rö9sprit rn. rrlr
Vi hälsa såväl gamla som nya kunder välkonina.

SdNIIE/ltS.

rel. Kinnarp 118.

inkommer

i

dag.

Sand6ns, tel. Kinnarp 118.

Ett

nästan nytt

troskverk
till salu. Hans Bertilsson, tel. 48
KrI{NARP.
11519
Velo,

t

11rI l) ri, lliul.a.r'1r Vi.r.rrit

Kaffet för finsmakaren
det är vår

II#T filif,f,trffi

ii.

KINNEVaD.

i är ålitså lBgt sig till nled sitt
ricniarl-Dir( clti vic!åre hinr hatr sonl
'ii-:t *r:gtå. in flalirålg*r:nie idlotls5nEliing
i h:rns år' !örbiittrat sina perscnliga i'ekord
Gösta ha::

och A. !'lor6n, suppl. Karl Svensson, Elias
Johansson, Gunnar Gustavsson och S. Airl-

ee/tz-"\T.

J;iis'1.1.

Re0isorer: riksdagsrnan G. H-alla-

qvist.

Kommunalfullmäktige hade sitt sista gard octr fabrikör Gunnar Gustavson, Slutsammanträde för året måndagen den 15 d;s. arp.
-Ombud för tingshusbyggnadsskyldige
Kommunalfullmäktige beslutade att tiil
sammanträdena under är 7948 skall kallas blev nämndeman Erik Gustavsson.
dels genom anslag i Kinneveds kyrka, dels
Till ordförande i kommunalfullmäktige
genom skriftligt meddelande tiil varje leda- omvaldes hemmansägare Evald Johansson,
mot. De skotra håIlas å tid sch plats som Alarp och till v. ordf. kyrkovärd Sagn-ar
ordf. bestämmer. På förslag av folkskole- Joha-nsson, Slutarp samt till sekr' nämndestyrelsen beslöt fullmäktige att lärarinnor- man Erik Gustavsson, Hassla'

na vid
bränsie

småskolorna skola erhålla

tiil

fritt

egna lägenheter som ersättning
de ombesörja eldningen i skolloka-

för att
lerna. Folkskolestyrelsen hade också inkommit med förslag till ny organisationsplan för skolorna, innebärande bl. a. att
skoian blir ?-årig fr. o. m. nästa läsår, och
att lästiden pr år ökar fr. nuvarande 36417
veckor till 39 veckor. Mot detta sistnämncla uttalade flera ledamöter, bi. a. otdf.,
starka betänkligheter därför, att det kan

!l

lii*öld|wndi,dat:

zsrtL-a>.

{uir*å;a dnrvådssffiä.t @
sånrf,q

att isynnerhet .för de barn, som ha
långa skolvägar, skolgången kan bliva för
ansträngande genom för liten tid tili vila
och rekreation. FöIjden kunde lätt bliva,
att resultatet av skolarbetet bleve sämre
L'refaras

i kqå$n*dåsåsuxs.

t.i\\

för slöjdundervisningen bör begränsas
till 26 veckor. och först och främst förlägsås till den tid, då inga skolskjutsar pågå.
lrullmäktige beslöto också att folkskolestyreisen skulle få i uppdrag att inhämta
den

I

MANS

folkskoleinspektörens yttrande över förslag

il6n, heminansäg. Niis Johansson, Evald Johansson. G. I(aristedt, och Torsten Anders-

eon samt banarb. Elmer Johansson. Till
ordf. i nämnden valdes nämndeman Erik
Gustarrsson och till vice ordf. f. folkskoliärare A. Nilsson. - Folkskolestyrelsen:

Ledamöter kyrkoh. Kurt Larsson, Kinnarp,
Itrvald Johansson, Alarp, Ivar Gustavson,
f,edsgården, och N. Ax, Halsäng, Erik GLlsta',rssän, Hassla, S. Ahlqvist, Slutarp, Olof
ltrilsson, Slutarp, D. Abrahamsson, KropsSupp}.

Johansson, Västarp, E. Samuelsson,
Slutarp, Linnar Andersson, Naglarp, Karl
Svensson, Ledsg., Ivar Classon, NoIg.',E'

Nili

Sand6n,' Slutarp, fru Ester Johalsson, Liden, Gustav Gustavsson, Slutarp bch Elmer
Johansson, Kinnarp. Barnavårdsnämnden:
l,ed. fru Ester Anderson, Lofsgården, suppl.
fru Anna Pettersson, Slutarp. Pensionsnämnden: Led. Viktor Fetter"sson, Slutarp,

cch Ivar Gustavson, Ledsg., suppl. Ragnar
Johansson, Gunnar Eriksson och Ivar Classon, tr'amiljebidragsnämnden: Led. Erik
Gustavson, Hassla, Viktor Pettersson, Sltlt-

arp, N. Ax, Halsänq Gustav Andersson,
t{rjdene och KarI .Iohansson, Kinnarp. Skol-

biblioteksstyrelsen: kantor H. .Josefsson,
kyrkoherde Kurt Larsson, fru Estev Andärsson sarnt lärarinnqrna fru Sandin och

fröken Hultman. Arbetslöshetsnämnden:
Led. Erik Gustavsson, I{assla, E. Samuelsson, Slutarp, Evald Johansson, Alarp, Verner Olsson, Atarp, och Ragnar Johansson,
Siseas. Taxeringsnämnclen: Led. Erik
Cu"s"taisson, Ivar Gustavsson, AYel NiIsson

:***

|

Iärarkårens försiag. Vidare beslöts att ti-

son, Kinnarp, hemmansäg. Verner Olsson,
Alarp, hemmansäg. Elias Johansson, Fröje,
handl. E. Sa,muelsson, Slutarp, f. banvåkt
I(arI Johansson, I(nnarp, henrnansäg.
Gustav Andersson, Hudene, och Gust. Augustsson, Slutarp. Suppl. handl. E. Ftt-

42,74"

i ljoi 3j;.. tl. Glr;tr ,:ii 'tilil(tt:r tt h i o''
tiiviii:gal', h:;l deli.c5;. lnr'ik^iadc hii.n sig på
kulan. På Skarrbolgs i 1ii:ro ökade han
sitt personiiga rcirord till 14.46.
fr. ö. kan närnnas ntt Giist-a "fuskat" lii tet srnått i siägga inr:il c1r'ygl" lil ;:reter solrt
j rcsultat riarrrt i ci13r.,ti lriå,n ri';cl:i i ictlooil.

ningen i fortsättningsskolan slöjdbetonas..
Kommunalfullmäktige beslöto att bifalia

till lärarbostäder. Två ledamöter i f,ulliräktige hade avgått, varfb'r beslöts ingä
tiil lärisstyrelsen med anhåilan om ny röstsammanräkning för utseencle av efterträdare.
Följande val förekorrrmo: Kommunalnämnden: Led. nämrrdeman Erik Gustavsson. Hassla. f. d. folkskollärare AxeI Nils-

i

:iriiili''in i''lr:i;ie d':, ö';rrt Skaia.borgs och DlvI upp till Svenslia mästerskapet. r' id dc sislnåirllicia triåster'skapen j
iriii,rnir:,i::i.i,..

Orebro örzolti'äffade Cöst:r sig sjäiv ccir
nådde pcrsoniiga rehord- och segtr i både
kula oclr diskus med 14,23 r'esp. 41,53. DiskusresulitriLt ölrad,'s :;r'lluIC ulltlcr året pr"

än vid bibehåIlande av den kortare lästiden'
Organisationsplanen bifö11s.
Viclare före1åg försIag till ordningsstadga
för skolorna. Lätatkären hade i avgivet
yttrande bl. a., föreslagit, att slöjdundervisningen för gossar förlägges till klasserna 5
och 6, samt att så långt utrymmet i slöjdsalen det medgiver även elever från kl. 7
får deltaga. Vidare föreslogs att undervis-

torp, och R. Bernskog, Kinnarp.

i b;r.rji: kula och diskus. 14,78 resp. 43,2?
äro vackra siiiror föi: en ZZ-&ting. I är
niidtle Gösia tr';ulfinaicn i den r-rlö;:dand*
,lir'rii'.ri'r ens.ll vicl SlvI cch placerade sig
solir se)'iå. I saintliga tiivjinga| uton etl
iral han stöii kltian ö','r:i' 14 uletcr'. I u,:
åiia dueiler, Gösia haft I kula nied Flarry i
är', lu| hal. vulln.il h+la sex, nren Th:ge
Pettersson har oftast vant föt svår {ör
Gösta. -v'ilket i ocb, för slg naturiigtvis ej
iredii.tte( hitns pl t'italloncr'.
Oln man tal en i:itt pd. Göstas resultai.
under åren sel' nlij,n en vaclier och Sät;:l:r;
stegracl 1:rcslaLionsiiurva. 1!}44 blev han
iuniormäsl,ale f6r ciistriki-et och iänet satni
!'albygdsnäståre i i{uiå. }ian hade detta
år som bästa resuitat 13,06 i kula och 39,23
i dishus. f.i;4ir irärjarie {lösla vi:t vid alle*i
juniortävlirlgar cch han l-.ielz såiunda Cuir-

Familjen Arvidsson i Kinnarp får ä'''en i
år rno"J en reptcsentant hiand kandidaterna
ttil F'f-sköidcn. 1 fjol vai' det som hei{t}nt
i:[all';'r - - sr:tii ät'er. t.ilidelades uhllärkelj]€in
:rci; i :l.r l.:;rl ".iiilr'ri-rl^lrr " i-iiislrr.. vi.slål sig
I .i

{J'1,t:.{.j:.ilflelr)

j

iijt;l

iil-ti-,Ci::iilFrläi,

å!'.

anordnas i
FöRroNINGSI,OKALEN,

SLUTARP,

Annandag Jul
t1474

L

20.

Kommitlerade.

,.:l r:i,::lr l1:trinli,ri hianci skdldkrn,fidai-rrl:i.i;".
Gi!'jla fuliborilatli: gin värnpiikt. i vår'as
rlcb är' vid det här' liagel 2? år" Han syssiade inte nämnvä.rt med idrott för'rän 194å.
Kinn.:l'pe iF' rried Göi'an Ancrersson i spet,

kl.

r

ijrjn åi"li{itade då rnJrci'^et rned junioridrotten
i;.:ll {-;ösla. rotrt :rnså6;l ha gott påbr'å fråtr
i-;r'il I{ar'ry, kr-rln tried i ds.nsen. i}et. biev

tili en i,'ör'jan både kula, diskus, sp;ut och
höjclhopp, men så sriråningom har: Gösta
stannat för de två förstriämnda grenarna.
F örsta årel deltog han bl. a. i lKviiles Ungdonsspel och nådde br'a resuitat och vidare
uairl ha:r dlst,rilitsuttagningen i kula till
LTn8:ionsoiynrpiir"tlen i Stockholrn och ficlr
åka up-ir och tåvia i T.JO på Stadion. Han
p-ricr:ra,le sig soin femma I kula. Ja, så
såg början ut och sedan har Gösta marscherat på oför'tt'utet mot toppen inom svensk
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En svensk filur i toppklass.

kuistötning.

IJcn senasLe säsongen då Gösta represen-

terål IIAIK, har han pi:esterat följende:
Äarficn.:11 tävllng i Falköping: scger i
lruia 1rå 14.1?9.

iJatir-',neii tä:ding i $kövde: 2:a i kula

14.å1, "!;:a. I i.iskus 40,8?.
Siraliibt-rrgs: 2:a i kula i3,88, 2:a
\

i disirus

{r

' .; r:rJiriirisr::;rlersli.ap: 2:a i kula 14,?7 och
5r;i'ri,tii: 1 i.liiJ.1:uö på. 42,3{"

inielrläLioilcil lä,vllng i Faiköping: 3:a i

kula 1.4,u5.
l-i.c i Rycibohoilr:: 2:a i kula 14,48.
it):o i }dliirlrö, 4:a i kula l-4,42.
idatiuneii liir/ling i Sirara: 2:a i kuia ptj.
14,"i3, 6:a i diskus 40,18.
Svenskå tnäsierskapen: 6:a i kula 14,39.
Liubbr:ratch not $kövde: Beger i kule
:.1.41 saiilt seger i diskus 43,27.

Till Kinnaru$ Textil A,-8,
framföra vi vart hjärtliga tack för
stora penninggåva vi fått mottaga.

den

Porsonalen.

