Till hy.ggmästars

Auktisn ä hus och ltisöre
ftirrättas

i llassla Västerg.

den 74 jan. 1C48 kl.

onsdagen

med

10 precis, varvid

familj vårt hjärtliga tack för en trevlig

vi från den 1 januari överlåtit vår affär till herr Harald Nilsson, be vi
härmed. till ärade kunder få framföra vårt varma tack för det förtroende som
kommit oss till del, vilket vi hoppas även skall överflyttas på vår efierträdare.
Kinnarp den 7 jan.1948.

KINNARPS M.{NUF'AKTUB & SYATELJE.

Hänvisande till ovanstående ber jag få rekommendera mig i den ärade allmänhetens benägna hågkomst. Min strävan skall bli att tillhandahålla goda
varor till billigaste Priser.

KINNART'S MANUFAI(TUB & SYATELJE.
Haraltl Nilsson.
Tel. 134.

-

Trädet

G*1.

-sluta,rp
upp med några reserSiutarp fick ställa
ver i premiårmatchen och förlorade med
6.- 1 rdlket u.rrefår motwarar epelfördel-

$BffiB$tgr

Trettondedagen

6-8.

Barnförbj.

Ungdom

de aktiekapital från 10,000:- kr. till
14,000:- kr. genom nyteckning av 40
aktier ä 100:- kr. på följande vilIkor:
att i händelse av överteckning, aktierna skola fördelas i förhållande till vad
var och en tecknat;
att de nya aktierna i varje hänseende
svårt:
hade
dä sviktande Slut&rpsförsva-ret
ått ,i"du ut det hela. Cf. KaJlin ökade till skola vara likställda med förutvarande
3-*1 på l-0 mln-, varbfter vi' efter godå
framslelniirgar av lY. och hi. i 20 och 27 ,aktier;
rnirr. dkade iitt s--f. F-ör slsta fullträffen I att stämpelavgiften för de nya aktier'
s'ra,rade cf.. sonr effer ett'av slna snabba f na erlägges av bolaget."
genombrott nätade I 41 min' och dilrmed

Omväxlande program. Kaffe serveras.
Välkommen.

Missionsf örsamlingen.

f

agtstä^lide slutresultatet.

I(INNEVADS PASTON,AT. XT

-tl$ '
socken'
infl' 92, utfl' 90'.
Folkmängden, som vid årsskiftet utgJoid" i,öOr, liade under året ökats med l'1
Kinneveds

SöniI.

länsstyrelsen förordnat nämndeman Erik
Gustavsson, Hassla, Kinnarp, att q.rnd.er
'är 1948 vara ordförande i Kinneveds

per6oner.

Vårkumla sockon'

irommuns arrbetslöshetsnämnd

Födde 2, clöde 4, infl. -6,-utfl'.6
tr'olkrnängden, som vid årsskiftet utglor-

"-ii"iu p*toratets

Styrelsen.

I

C. Fredin, Ulrlcelnmn, dömcle bra.

.{rbetslöshetsnämndea i xioo"od. ldlf,
På därpm gjord fra,mställning har

Födde 22, döde 13,

Dersoner.

jande beslut:
"$ 15. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att utöka bolagets nuvaran-

Trådet satte igång en kraftig offensiv
från andra heivlöks början och redan efter
en minuts spel nåtåde vl" I Triidetslaget
hade hhb. oct, vy. bytt platser och detta
visado sig vara k-lokt. Det blev litet mera
.tOO pa-äittallen, och 'när degsutom cle övriga ker,ljernännen samspelade båttre, kunaJtraoe,t hela övertaga inttlativet och satte
igf,ng tiet ena, anfallet efter det-&ndra qcl

Sönd. kl. 2,30 em.
SöNDAGSSKOLANS JULT'EST

d" iö0, rttä" ,tttau" året rtrinskats med

Kinnarps Specialsnickeri Ahtiebolag,
som har till ändamål att idka handelsoch fabriksrörelse, har å ordinarie boIagsstämma den 12 april 1947 fattat föl-

farliga anfal.l genom det högt .qppdra$å
hemmaförsvarei, meo de awärJdes. I 44
rt1in. fingo dbck gästerna lön för m.tdan då
vi, Karläson från näYa håll nåtade.

$llltarBs sgtlsslslt$hus.
Offer.

Kungörelse.

pingcn. Vi. Emanuelsson gav i 18 min'
'lr"r.usL Le<lnrngen med l-.O efter genomåkning. &fed inrarna Hallagård ocn {ar}1
sou sJm dirigenter hade Slutarp ett flertai

I tara

julgåvan.

Yteddelqnde"

Då

sh-nK

tar

kväil och

Samtliga anställtla.

arvingarna efter Ida Charlotta Andersson försälja all boets lösegendom och
husen, var4v nämnes:
Boningshus på ofri grund bestående
av l rum och kök, vedskjul'm. m. Husen
täckta av tegel.
Den avlidnas lögegendom, såsom möb'
ler och husgerådssaker, linne och säng'
kläder, kläder, glas oeh porslin m. m.
som ej speciflgeras.
Av mig kände såsom säkre inroPare
erhålla tre månaders kredit andra får
betala kontant. Äganderätten till inro'
pad vara förbehålles tills den btivit be'
tald.
SlutarP den 31 dec. 194?Ragnar ,Iohanson'

lJår l{errn

Anffie $msTdahl

E.

handl.

2

Samruelsson,

Barnförbj.

Att ho och

med

Slutarp, såsom

ers.

Tili revisor av arbetslöshetsnämndens

folkmängd, som under

arei-är.åt" med 9, utgjorde vid årsskiftet

verksarnhet har länsstyrelsen förordnat

1,192 peisoner.

köpman G. G. Sandin; Rossbacken.
Kinnarp, rned trafikplatsförest. Nils

F€u"

Andgt'srson, Stutarp, såsgnn; ers;

I

Lefirafton

lanordnas i lokal Tinterny, Kinnarir,
dag, lördagcn
den 10 januari ^"
1948
'

li

iilr.
I

ä"ci.

1296
t_

auf

",'u.ä;;;;.'*"--'^
Kommittorade.

6-8.

I

inte hs

Banriaktsstugorna 14'ut.
på linjen Falköping-Landeryd har
_
S. J. för avsikt att moderniserå. Då
byggnadskostnaderna för varje stuga
för sig ej uppgå tilt 1b,000 k"., h;" S. J:;
distri,l<tschef i Borås fått i uppdrag att

utföra arbetena vid iämplig tidpunf<"t.

'l

I
I

Medlommarnn

i

Kinneved"s Sr.U-avd.

har haft årsmöte

Slutarps Elektr. Distr-"förening

ir rii'kninmeddelas härmed ati uppbör:dsdagarna har blivit fel angivna
22'
clen
ör'riga
och
den-21
Lutti'a
för
garna: Sliall vara'
Slutarp den 15 januari 1948.

lvar

Gustafsson.

LtÄ-'19'

i

För'eningslokalen, Slutarp. Tiil styrelse för 1948 valdes: ordf. R.
Göransson, v. ordf. H. KäI16n, sekr. Vera

Nilsson, v. sekr. Margot Eriksson, kaseör
K.-E. Ei:iksson och bitr. kassör Bengt Niisson; ers. I(.-E. Andersson, E. Josefsson och
Gösta Johansson. Revisorer blevo K.-G.

I. Trygg. Till distriktsombud vaidcs Malgot Eriksson och K.-G. GusGustavsson och

tavsson samt till kretsombud Eira Josefsson, Margol- Eriksson, Bengt Nilsson och
Söntl.

&

Eåi***tsps

6-8.

Åke Andersson.

l. F.

hirller årsmeöte å, l<afeet Kinnehail
tisdagen derr 2? jan. kl. 20'
Styrelsen.

Barnförbj.

ffim flIwlffiEt',pkmmsfla

Kl.6o.8em.

stipendiefond. Täviingsledaren 1ämnade
rapport från en tävling i rättskrivning, där
prislistan fått följande :rtseende: i) Margot Eriksson 41,25 p.,2) I{. Göransson
40,50 p.. 3) Älice Gustavsson 40,50 p. I

Barntillåten.

vanriringspriset

fas/f$6IEsd
SöNDAG

till ,salu. Tel. 61 KinnarP.

519

östra ösntralstzrien : zol - q t
KI'UM Falhöping-Siutarp 9-1.

.

KI'UMFalköping 2 2 0 0 13-4 4
1 l- 0 0 4--3 2
Vartofta
1 1 0 0 6-1 2
Trädet
1 0 0 1 3--4 0
Äsarp
3-4 0
10 01
Sandhem
2-t5 0
2002
Slutarp
K}'Ulll-Slutarp 9-1.
KFUM vumo i söndags en överlägsen seger över Slutarp uppe på Odensplan. SluLresultatet blev 9-1 sedan hemmalaget i
halvtid haft ledningen med 3-1.

Det blåste hårt under hela matchen, och
hjälp tilitvang sig gästerna de
första min. ett knappt övertag. De fingo
också första måtet i matchens 27 min. ge'
nom sin vy. Johansson. Lennart Gustafsson utjämnade emellertid fem min. senare,

mecl vindens

och minuten diirpå tog KFUM ledningen
g:enom hy. Nord. Arne Tholin fastställde
sedan halvtidsresultatet till 3-1.

I andra halvlek blev KFUM:s överlägsenhet ytterligare markerad, och målen
kommo med jämna mellanrum. Tholin svarade

för 4-1, och 5-1 blev det

Qvick. Ärne Tholin, Lennart Nordh

och

stig Lundin samt ch. Svensson medan yttrarna llallagård och Johansson samt cf.
Ändersson voro de mest framirädande i
gästernas lag,

Matchen dömdes ulan anmärkning av

Gunnar Säll, Trädet.

$llltarp$ l,

l!lter

håller årsmöte i Föreningslokalen fred.
den 23 jan. kl. 19,30.
Årsfest lörd. den 24 kl. 20.
600

lorllan(-lillrgarna följde en stunds

Kinneueds fiöda Korsltrets
har årsmöte i n-va skolan (klassrurl
5-6) onsd. den 4 febr'. kl. 19,30.
Styrolsen.

tiur

omkring 1ii må,n. önskas köpa.
Tel. 73 Kinnarp.

i

?emplet 1923 Vinterny av NTO

har hållit årsmöte.

Kinnarp

Verksamheten har under det gångna året

Htr $nlrill"rtih
svart med bruna ben, bortkommen vid
jakt trettondedagen vid Mönarp. Tillvaratagaren torde meddela ägaren Kari
Nyman, Brevlåda t462, Ifavstena,
Skövde.

697

2af_tt"

Bane!ektrifiering
Falköping-Landeryd

blir icke lönande.
Trafikutredningen hlar meil under-

(&% ,,
oy(^tM"l

sökning.

varit livligt, särskili: under hösten, vacl teater"verksarnheten bet.räffar. I biblioteket
firrnas 290 böcker och boi<lånen uppgingo
tiil 192. K:lr;san har bala,nserat på kronor
3,280:01. Medlemsantatet vid årets slut
var 1,11. TiI1 styrelse för innevarande år
valde;l: nrdf. Sven Ändersson, Lofsg., omv.,
v. ordf. 1{.-Q. Gu:-.titvson, Stommen, nyv.,
ka,lsör lDrik Gusta','sson, I{assla, omv.,
si.ud.-led. Harry Joirensson, Halsarp, omv.,
ungdorns-ied. Karin Andersson, Srzenstorp,
omv., sci-ied. K.-8. Andersson, Svenstorp,
ornv., jun.-1ed. Ann-Mari Lager, Hassla,
ny'.'. och rådgivare Dagny Svensson, Granö,
nyv. Till LD rekomrnenderades Sten Ahl-

kvist, Slutarp.

Till revisorer nyvaldes G.

Kinneved.
UTDELNING AV DEKLARATIONS.
BT,ANKETTER
äger rum månd. den 9 'ebr. kI. 8-20.
övriga dagar i veckan exped. stängd.
Kornmunalnämntlen.

Karlstedt,

Hassla, Sigvard Gustavson, NyCala, och
Gustav Gustavsson, Smedjeg., med Eidor

-dndersson, Svenstorp, Harry Göransson,
Lilieg., och Äke Ändersson, N6lg., som ers.

Programkommitt6

LANDSKOn{MUlTERNA

F, -

i

samkväm.

EN SKRÄTTT'EST.

genom

Stig Lundln. Hy. Nordh ordnade 6-1 och
vy. öhman och Lundin delade sedan äran
av 7:e målet efter slarv i gästernas försvar.
Nästa gång var det åter Tholins tur och
sista målet svarade Lundin för.
KFTJM hade sina bästa spelare i Ragnar

bäste poängplockare

tagit årets inteckning.

F,wtat Lenw s'sPE
ffi&frtiEfrw We;å,

R.-$ri

tili

pr'aktiska tävlingar har Margot Eriksson

John Elfström - Rut lfolm
Gudrun Brost - John Botvid

H,-ftri kafu|to

TiiI representant i B!'utsågs Bengt Nilsson och i SLKI'Margot Eriksson. Att repi'esentera avd. vid Btr':s kandidatnominering valdes K.-8. Andersson.
Vi<]are valdes programråd. Anslag beviljades programverksamheten och SLU:s

utsågs.

.

I{omma;r.de söndag kommer en sparkstöttingstäv1an att anordnas, om väderleken

tillåter, på sträckan l(innarp-VårkumlaSlutarp--Kinnarp.
za,fu -utt -

Kinneveds nya folkskola
:k har högtidligt invigts.
1OO

år sedan $ocknens lörsta skola

uppfördes.

Sedan iokaliteterna vederböriisen in_
spekterats, serverades middag f1r ett
antal inbjudna i skolans högtidssai, och

härvid höl1os tai av kantor Josefsson.
riksdagsraan Hallagård och foikskoleinspekiör Eriksson. Middagen avsluta_
Ces med en l<ort andaktsstund. ledda av

kyrkoherd.e Larsson.

I måndage ägde den högtidliga invig- är senare ytterligare en melian Huleningen av Kinneveds nya folkskola rum, gården och Hassla, denna senare avsedd

och samtidigt kunde man, soln kyrko- för församlingens nordöstra del. Några
herde Kurt Larsson framhöll i sin histo- år senare inköptes Blidsbergs gamia
rik, fira 1O0-årsjubileet av den första skola och uppfördes vid Rossbacken och
i samband härrned nedlades skoian i
skolans tillblivelse inom socknen.
Invigningshögtidligheten ägde rum i Älarp.
en av skolans lärosdlar, som var fylld I Snart blevo emellerlid de befintiiga
till sista plats, när skolrådets ordföran- lskollokalerna för små, och år 1902 kunde kyrkoherde Larsson hälsade välkom- lde man börja undervisningen i småskomen och därpå överlämnade ordet tiil lian i Slutarp. Ar 1923 övergick man
dagens högtidstalare, untlervisningsrå-|från varannandags- till vardagsläsning,
det David. Andersson, Stockholm.
loeh samnla år togs den nya skolan i
Inledningsvis lyckönsxade undervis- | Sörby i bruk. Under 1930-talet uppeningsrådet distriktet till den nya trev- lhölis även en folkskoleavdelning i Slutliga skoilokalen och berörde sedan rned 1arp. De befintliga skolorna i Lagersnågra ord skolväsendets centraiisering. ltorp och Rossbacken kunde nu inte längHan kom d.ärefter in på läget på bygg- lre fylla tidens krav, och tanken på en
nadsfronteJr och påpekade viika svårig- lcentralskola blev alltmera aktueil. Man
heter skolan har att brottas med unCerlkan säga, att 1930-taiet biev ett förbenu rådande förhållanden. Det finns fak- lredelsernas årtionde för den skola., som
tiskt risk för att standarden på skolio- lnu står färdig att tagas i bruk. Man
kalerna skall sjunka i stället för ,att för- lförvärr,'ade bl. a. tomt till skolan samt
bättras, sade tal. Man beiäknar beho- l började utarbeta litningar.
vet av nya klassrum under 1954--55 tili I nfter flera omarbetningar blevo rit8,000 och redan påföljande år har dettalningarna godkända år 1943, två år sebehov ökats tiil 9,600. Tätorterna halnare erhölls statsbiclrag och byggnadslov
det besvärligast i ekolbyggnadsfrågan, I med den inskränkningen att gymnastikoch tai. förordade för sin del en viss I salen inte fick uppföras, i april 1946 inutjämning mellan kvoterna för bostads- lfordrades anbud och i augusti sammt år
byggen och skolbyggen på så sätt, attlpåbörjades arbetena, sedan till huvuddet into skulle få byggas flera bostäder lentreprenör antagits byggmästare tr'ransän att skollokalerna skulle kunna mot- lson, Ii'aiköping. Sammanlagt har skoltaga samtliga barn. Men även på lands- [bygget dragit en kostnad av kr. 201,141 :
bygden kan behovet av ekollokaier "b1i141. Sedan k)'rkoherde Larsson uttalat
ett problem och en utjämning meilanlsitt tack titl alla som bidragit till skokvoterna bör införas även här.
ians tillblivelse, överlämnade han den i
Talaren slutade med en förhoppninglegenskap av skolstyrelsens ordförande
om att den nya skolan skulle rnottagas ltill skoldistriktet och kommunen.
med välvilJa av kommungl o:h
.att bar- | Ko-*,roalfullmäktiges ordförande,
nen där skulle fostras till dugiiga ochllantbrukare Evald Johansson mottog
kunniga medborgare.
skolan och framförde ett varmt tacka
Sedan kyrkokören underfrantor Jo-lpå distriktets och kommunens vägrar.
sefssons ledning s.iuxsit Sverige av lkören sjöng "IIör oss Svea', och därpå
Holmberg höll kyrkoherde Larsson..enlircitt folksköleinspelctör Bror Erikssoi,
historik över skolyäsendets utveckiing [Sku*, ett kort änförande i vilket han
inom Kinneved. Det.är.i ar. jämnt 100
lbl. a. vände sig till de närvarande barår sodan socknen fiek sin första skoia.l-en
och påpekade att högtidligheten säsade kyrkoherden, d. v. s. 6 år efter det ltert komme att bli ett minne för livet
folkskolestadgan införts-i vårt land_Denlför dem. sedan kören sjungit Beethona skola var förlagd till prästgårdsom- [vens Lovsång hölls en kort andaktsstund
rådet och var den enda ändarfram tilllunder ledning av kyrkoherde Larsson
år 1860, som blev småskolars sgentliEa I cch därefter avslutades högtidligheten
födeiseår. Då beslöts niimligen _att
psalrneh rrerre signe Du och råde.
^in- | .ned
rätta en flyttande småskola för de båda
I
,
I| L'e n3.n'aranoe llngo darerter trllrallc
församlingarna Kinneved och Vårkum^.;,"^:::,_:;;-:::-_';:_
bese skolbvgg"3gul:.vtti<5n inrsmmer
la. Den 23 sept.
rsog ä;d" Jd;;;i l?tt
ire
rarosaiar, en nog[losgal avseod att
i
;
,
,
I
nrto.
6lt^l
hrrd^t
| 6 d^ndf
I l^?
I
nya-skolhuset
ir Lagerstorp
invigas. Detl^11".-I-l:::-^'_;;.";;:-:::;:-_*':
,:;" ::'
aven ror ror'amlli9i,-"j"-flldog en kqstnad av 225 ritsaäter] viri<e.lltvanoas
';-ändamåI,
e*sa*rar'
skolköksvaning,
slöjd; Äret;'1munala
",'"^,^"^" 'ar^"r6'^ur%u
och tomt bestod -^___:-,;:'j::::
församlingen med.
l-' l-*l.ls
därpå sårdes den gamra:-i,".,," vid kyr-l;?"";::ääXTäåt'iå1H,,ä"ä'",äå#i;'
kan och revs. År 1881 beslöts
vJ-664"^
"::'"* bygganIning, och småskoiorna i Sörby oeh Slutdet av en småskola ,":vrd Alarp och två
lu.p t o**u att fortsätta sin verksanhct

Titt avelstjänst.
Hamiltonstövaren Storm S. K.I{.

79J014C,.

S.

Svon Åhlin, Kinnarp.
Tel. Grolandaby G4.

874

lWya kommunalfullmäktige i Kinneved.
Inför länsstyrelsen har röstsammanräkning företagits för utseende av efterträdare i Kinneveds sockens kommunal-

fullmäktige åt avgångna ledamöterna
f. d. folkskoll. Albin Gustafsson, Slutarp,

och urmakaren Herbert Johansson, Slut-

arp. Hr
digande

Gustafsson har erhållit entlepå grund av sjukdom och hr

Johansson på grund av avflyttni'ng från
orten. Till hr Gustafssons efterträdare
befanns radiomekaniker Eric Blomberg
valcl för gruppen "Opolitisk samling',
och till hr Johanssons efterträdare val-

des hr A. I'1or6n, Kinnarp, för gmppen "Arbetarepartiet-socialdern'okraterna". Båda valen gäila för tiden intill

delt jalari 1951,

\lz-qt,

TAITDSKOMMUI{ERNA
Kinneved.
GÄT,LS'IÄMMA,

i Nya skolan månd. den 9
kl.

febr. 1g4g

15.

Ordf.
Räkenskaperna

för Frökinds Kristids,
förbund
flz-cr,
under förra året föreligga nu färdiga.
På inkomstsidan finnes en behålinilgäv
7,737:24 kr. och i statsbicirag iru" aifråi_
lits 1,574:18 kr., övriga iniiomst"i aÅ
6,1 :81 kr. De anslutna kommunerna
ha

följande bidrag: Kinneved Z,tZ+,
Vårkumla 3b0:Bg kr., Börstig
738:76 kr. och Brismene 4ZB:80 kr. UtI
giftssidan upptager löner'och arvod.en
!,-t)60:-- kr,., da.gtraktamente och resor
88:65 kr., lokalhyra och telefon 1g0;_
rlr., annonser och skrivmateriel g4:19
kr.,
. -kortutdelningar 400:_ kr., över_
bloctrrlfdaren
. och skördeuppskattningän
844:50 kr., div. utgifter OS^,ZO L".,;;i {
grfter för direktionen 53:g5 kr. samt
il
bei;åtlning tiil innevarande år 6it,ii
I

lä.*tut
44
kr.,

kr.

I
I

har haft årsmöte hcs fru Estör Johansson
l,idcn. Tili siyrelsc vakles: or,<If. tr'ru IIarg'it. :'*nrl':rssr;n, öslerg., i(innatp, v. orcif. fr.u
Itrlly. \Ä'il<ström, Hailag., Slutaip, sekr. {röken Vr'endela Johansscn, Siggag,, Siutarp,
rr, sckr. fru Sti::il. Johansson, Slirtarp, och

dertecknad. Utförlig annons senare'
SlutarP den 6 febr' 1948' t
Fagnar Jqh&&soB'
LLZI

kassör fru Ester .Iohansson, L,iden,' Siutarp.
,tedan ö'rriga val skett diskirteradds livligt
å,vd:s veri{sarrihet för det korirnande ar-

urr'
Närmare upplysningar'lämnas åv
'

hade

SöNDAG]

Fräeda

tisdags årsrnöte

Karlssori.

Årsavgiften fastställdes till 3 kr. för
manliga rnedlemrnar och 1 kr. för kvinn
liga.

Kinneveds

Mai Zetterling och tr)avitl Farrar.

5L|.,I

irar sitt ord. tnå,nadsmöte i förenittgslokalen, Slularp onsd. den 18 febr.
kI. 20.
Plogram: Prisutdelning m. m.

Bandybanan, Slutarp
söird. den 22 febr.

Vartofta

Komnt'ittfu,

AN$MöTE

Ki.

hir,Ilcr

håller årsrnöte

i

föreningslokalen,
Slutarp, lördagen den 6 mars kl. 1?.
Efter mötet sarnkviim för föreningens medlemma,r. Anmälan om delta,gande jåmte avgift mottages i Kinnåirp av Georg Johansson samt i
Slutarp av Gustaf Johansson senast
den 1 mars.
r4B4
STYRELSEN.

tisdagen d. 17 fcbr. kl. 18.30 (precis)
i Byggnadsförcningcns lokal.
Aktuellt politiskt föredrag av riksdagsmnn Folke l(yling.
Iliim m. m.
llögcrintresserade hållsas viilkomna.
STYTTELSEN.
|

-t

l'nl

|(inncueds B, F,-aud,
i föreningslokalen,
Slutarp. ttrilttdagoll {pi1 I li f*lr'uar.i
håller ånsmöte
l(1. 19 30.

STYREI,SEN,

SöNDAG
KI.6o.8em.
Barntillåteu.

z-"tY' Kinneveds BF-avdelning

lhar hållit årsmöte i föreningslokalen
Slutarn. Till styi'else för innevarande i
I
valdes: oldf. O. Kjeliandcr, Mossag., v
I
lordf. Linnar Änderseon, Naglarp, sekr
Elias Johansson, Fröje, v. sekr. Herber.l
I

lAndersson, Alarp, kassör Ragnar Gustafs.
lson, Siggag.; ers. trIqlmer Anderssqn, ös.
octr Gunnar .Elricsson, Hallag. A.tl
frterg:.
jämte
ordf. representera avdelningen 'uit
I
lkretsmöten och kandidatnomineringar v'al
K. Iryitlelmsson, Ledsg, och H. Trygg,

l,des

12,15

KFUM.

14

Sandhern

I

SöNDAG
KI.6o.8em.
Baratillåten

Har ftommer yi
I huvudrollen:
SIGGE FURST
.MARIANNE
AMINOFF

KRHATTJRS- och

Lö$Sffiffi&[$KTI0H

lmedlemmar

Inu

r514

67.

l'hngspris
70O-Vo undeihållningsfilm.

-

kl.

förriittas hos Gnstaf Joh4nsson, Kotarp, Siutarp den 2 mars. Iltförligare annofls senare.
Slutarp den 20 februari 1948.

.blevo D- Abrahamssöll,
lll,edsS. .Revisore{'
(.Krogstorp, och Sanfrid Nilsson, Kotarp.
I Föreningen han under året ökat med 10
och hela medlemsantalet utgör

I Mötet beslutade om en hembygdsfest i
I sominar och vidare anslogs 15 kr. till täv-

En

Slutarp

Kinneueds $kytteföroilllg

Kinneueds tlögerförsttittg

1?08

Byggnadsföre.

en fllm, vilken skildrade en huss.resa
Norrland.
Till styrelse för innevarande verksamhetsår valdes mejerist Ragnar Johansson, Slutarp, ordf., folkskollärare Axel
Nilsson, v. ordf., köpman G. Sandia,
sekt., köpman E. Samuelsson, kassör,
sam,t hemmansägarna Gunnar Karlsson,
Ni{s Ax och Nils Johansson, Västarp.
Revisorer iblevo fastighetsägarna J. V.
Johansson oeh Viktor Fetersson. Till
ornbud vid'förbun.d,sstä1nman utsågos
hrr Ragnar Johansson, E. Samuelsson,
Axel Nilsson, G. Sandin och Gunnar

huvudrollen:

1316

i

och vidare visade ombudsman Holiandr

n:redl. avd. Ur verksamhetsberä'rtelsen kan
ni;rnn.as, a+"t pä nyåfet födärdigades och
st<i;.nktr s 10 st.. habyutstyrslal tili Finland.
llfter förhandlingårnäs slut, bJöd värrlln:-ran på kaffe, varpå följde en stunds samIiväin,

Barnförbj.

i

ningens lokal. Innan förhandlingarna
vidtogo höll riksdagsman F olke Kyiing
ett intressant och uppskattat föredrag

I:etsåret. Beslut fnttedes om att tili nåsta
:nlite, siira hålls den 24 febr. söha skaffa
r'a !oia,:e sonr kiallägger crr del scciala fragor, sär'sliiit Skoifrågor. Vidare beslöts
att tiil disiriktets semesterlotter-i skänka 5
par vantar och 5 par sockor, stickade av

KI.6o.8ern.

I

Kinnevsds Hiigerförening :?!t.

I{irlneveds SLKF-avd. lc lZ' CE.

fastrghot$- o, lösöreauktionr
förrättas i NaglarP, KinnarP' 9"i, T
steronqs
febr., varvid Erik I'redrikssons
Kinneved
i
Naglarp
r/re
iå".åti*
-ti
rt
och all Yttre lösegendom'

inom SLU.

Ragnal Johanson,

SJ:s busstrafiir.

Regeringen har rnedgivit, att SJ:s
bussirafik mellan Träclet och Falköping
får utökas att omfatta även sträckan
Kinneved
Vårkurnla kyrka Slutarp.
- direkt Kinneved-S1utarp.
Nu går bussen
t-t+|7-\S t
Frökinds polisclisf,rikt.
Räkenskaperna för Frökinds härads
poiisdistrikt för är 7947 föreligga nu.
På inhomstsidan finnes en behållning
från föregående räkensjrapsår pä 146:.49
kr. och statsbidrag har erhåliits med
1,951 :61 kr. Kommunerna ha ,bidragit rned Eörstig 738:76 kr., Brismene
423:3A kr., Kinrreved 2,724:74 1<r. och
Vårkumla 350:39 kr. På ,utgi'ftssidan
upptages polismannens iön tiil 4,628:83
kr., semesteiiön och sjukhusvistelse 338:
08 kr,, beklädnadsbidrag 150 kr,, bostadsbidrag 240 kr., telefon.183:16
och porto
154:35 kr., skrivmateriel
kr.,
försäkringsavgltt 2:10 kr. saryrt i arvoden och resekostnader 196:30 kr.

ztf z-n6.

8AI{DY.

Slutarp-Sandhom 2-5.
Gästerna 6logo knockout på hemmalaget

genorn att på de första 15 rninuterta skaffa
siq i€dningen med 3-0. Sandhems snabba
frarnstötar rned hi. Gransing som drivande

kraft satte hemmaförsvaret på hårda prov.

Det blev också Gransing som efter 5 min.
slog in första målet. Sandher-n behöll greppet om spelet och deras försvar, som verkade väl samlat hade inga större svårigheter att avvärja hemmalagets anfallsförsök.
2- 0 blev det genom cf. Blomberg i 11 min.

3-0 någon minut senare, då hi. avslurätt sätt. Det dröjde
sedan tills 27 min. innan nästa mål kom,
även cteta blev Sandhems, som dörmed ledde rncd 4*{. MåIskytt var cf.,:vilken var
en av Sandhems båi.sta skyttar och dessutom ledde sin kedja mvcket bra. Slutarlp
ieducerade genom Hallagård till 1---4 i 30
min. Trots uppi'epade försöIc av gästerna
att öka ledningen stod sig 4-1 halvleken
ut.
Sedan Slutar- i a.ndra halvlekens tredje
rninut g;ort 2-4 genom hy. Johansson fick
hemmaiaget lite mera att såga till om och
spelet var ganska jämnt. Hemmålagets
anfail drogos huvudsakligen upp ptl höger]ranten och man kom flera gånger i goda
skjutpositioner, utan att- Iyckas med några
skott. I denna haivlek lyckades också försveret trättre. Sandhem inriktade sig på
iånrr skott, vilka dock inte beredcle målvakten några besvär. I 37 min. blev det 2-5
genom vi. Berggren och dessa siffror stodo
lsig matchen ut. Innertrion samt hy. framI stodo oorn gästcrnas biista spclare.
I I{crnmalngets bästa voro hi. och chb'
, Utmärkt domare S. Malm, VeghY.
' östra Skaraborgsseriery:
I St ovoe-Floby 4-1, Karlsborg-Forsvik
t?
16- 6 10
5500
lrarlsborg
20-11 1
5311
i libro
1_1-13 D
52L2
Hjo
10-10 4
5203
Skövde
9-18 4
5203
Forsvik
l-l nhv
5 0 0-5 ?-15 0
och

tade en soloraid på

I

l

1

östra, dentralsetien:

-

Var:ofta-KIfUM Falköping 3-1, Slut2-5.

arp--Sandherr^

KFUIII !'alköping
Vartofta
Sandhet

Trädet
Slutarp
Äsarp

4.3
220
320
2t0
4t0
300

0

1 18-9
o 7- 4
18-64
L a6-Lol
c
3 6-11

6

.4
2
o

0

Bandybanan, Slutarp
söndagen den 29

Genom offentlig auktiQn' sorn förrät:
tas å stället lördagen den 6 mars kl' 14'
låter hr Gustav Kjell6n' Lagerstorp-

möbel, slipsten, hyvelbänk, stenmangel,
gungstol, mahognybord, sekretär, matsaisbord mecl stolar, rrl. ffi., som ej kan

specificeras. : r,...,
Äv mig som vederhäftige"hände kiipq'
re erhålla tre månaders betplnipgsan'
stånd, övriga bgtala kontant..
Hassla, KinnarP den 26 tubr. 1948.
1744

Sri&

10.15.

$tuta#p='-Tartgfh

Klnnarp, på grund av avfiyttning från
orten försälja en del yttre och iry9 i-nventarier, varav nämnes trädgårds-

r

kl.

SöNDAG

F&g,wetzw

g,l.6o.B9.1n

€ry*Z

Barntillåten

'31

5e*trgen

oEm

5*oe f*&olm

G\4$$gYqqeg'

Elof Ahnle, Alice Babs'
Åke Grönberg.

Kreatu!'s- och
Losoreauktion.
i
KOTARP, SLUTARP,

Genom offentlig auktion, som förrättas

tisrlagen clen 2 mars 1948 kt. 72, lätet Herr Gustav Johansson med anledning av
uppfrOrandet med jordbruket och avflyttning från stället försälja all sin yttre
och en del inre lösegendom, varav nämnes:
KREATUR: 12 st., därav 6 kor i olika kalvställning, 4 kvigor, därav 1 be'
27 höns.
täckt och 2 kalvar. Djuren reaktionsfria.

MASKINER OCH JORDBRUKSREDSKAP: 1 st. 8 hästkr. elektrisk mo'
tor meil 15 m. sladd, halvrensande tröskverk, gröpkvarn Rekord nr 2, slåttermaskin med apparat, hästriva, parvagn' slädar, medbottnar, håvor, plog' krok'
hästllacka., harvar, slipsten, taggtråd, pålar, krakstör, separator, kärna, selar
med tilibehör, m. m.
INRE LöSEGENDOM: Klädskåp, soffor, bord, sängar, lavoar, diverse
glas och porslin m. m,, som ej specificeras.
Av mig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit, andra få
betaia l<ontant. Äganderåtten till inropad vara förbehåller jag mig tills den blivit tilt fullo betald.
Slutarp den 25 febr. 1948.
Ragnar Johanson"
7754

Kinneved-Vårkumla
R. L. F,-avd.
hfi,ller ora. ÅnsstÄUlf,q. i föreningsloka,lett, Sltttarp, den 19 mars l<1. 19.
Iröredrag av Bengt Börjesson. l'ilm.
I)iskussion om sla,ktgoclemåin ocir
or-rrnalföringen.
Musik. l{affeservcring.
STYRELSEN.
84{)

Räkenskaperna

för

Frölidnds hii,rads

polisdtstrik'l ztt-18.

under fiiq'ra aret föreligga nu färdiga.
debetsiclan finnes en ,behållning av
kr. 146:49. I statsbidrag 'har erhållits
kr. 1.951 :61 och av de ansiutna kommu-

På

nerna har Kinneved bidragit med kr.
2,1'24:7 4; Vårkumla kr.'350 :39, Bijrstig
kr. 738:76 och Bc"ismene kr. 423:30.
Utgiftssidan upptager':, Lön till polisman
Everland kr. 2,8?3:95, polisman tr'alk
kr. 1,?54:88, semesterlön och sjukvikarie kr. 358:08, beklädnads- och 'bostadsbidrag kr.' 390:;-; telefbaavgi,fter, porto, material m. m. kr. 339:,ff1,' arvodsn
och resekostnader kr. 196:30.

Kinneved.

BANDY.
hem 0-10.

KFUM
Vartofta,
Sandhem

Slutarp
Äsarp

3300
2200
2L 01
3102
4004

t7* 6
7-5
73- 4
6-13
6-2L

PÄSTOAÄTiiSTÄMUÄ
den 1ö mars

SöNDAG

östra Centralserien:
Slutarp-Vartofta 2-3, Åsarp-Sand-

Kl. 6 o.8

i nya skolan måndagen
1948 kt. 13.
2rg4

em.

Barntillåten.

6

ORDF'

.L

2

t

0

En ung. r.-fri ko

trille Sven

till salu.

Kalvningstid mars.
Tel,. 96, Kinnarlt.

Stutarp-Vaitofta ?,-9.

I
I

li'1

Vertofta vann knappt över Slutarp, vilks,

till spet, som förei matchen. Det var tack vare sitt

sen&re visade de ansatser

komrno

goda försvar som Vartofta kunde taga hem
två poii.ng. Kedjan, som "förstärktä" med
ytterligare en FAIK-are, ',Tolle" Äkerhage,

hade det ganska. besvärligt att komÅe
fram i skottlägen. I'örsvårarna i Slutarps-

laget med Carl€n, Ändersson och Fredrli<eson I spetsen täckte utmärkt och kunde
samtidigt lämna kedJan gott ulderstöd. I
första halvlek hade Vartofta något övertag

i spel och tog då även ledningen med 2*-0.
f andra halvlek hade Slutarp-ett märkbart
övertag och utJämnade tiU 2-2, varefter
Vartofta gjorde sitt vinstmåI 10 min. före
slutsigr:alen, MåIgörare för Vartofta I
nilmnd oldning voro Äkerhage, Bert Andgroson, Åkerhage, och för Slutarp hi,
Karlsson, vi. Kjellander. De bästa l Vartoftalaget voro målvakten, de båda bockarna samt hi. och cf. Slutarp hade sinå
biistå i måIv., vb. och vhb.

Bra domare var Thorsson, Falköping.
Slutligen bör nämnas, att matchen, sbm
vanligt då Vartofta åtr den ena på.rten, började åtekllligt försened. r4ll-qt.

Kinneved.

':.
'I
Kinnweils Shytteförening
Ihöll årsmöte
i lördags. SkytJeiptresset har
;

Kinnarp.
lrcmamfun

,

I

I
,
I
I

,

under det gåugnp'året vacit llvligt. Medlemsantaiet utgjorde vid åretq slut 55 st.

Antalbt,

r,protokollfiird* skott var
I'öreningen bar under,1947 anordr.at 24 olika tävlirtgsslrjutningar samt varit
representerad rvid nio å aonan ort, varvid
8,610

ffifiALH$eT$ffiffi
8-10 mars utsäljes ett parti
damskor, arbctsskor herr, glas,

loE*åde

st.

föreningens

den

skyttar hemfört 12

heders-

prlser.

T'ill ordf. omvaldes enhäliigt hr Julius
Kq.rtsson, De; i ttrr åVgående Jedamöterna

porslin, ett slumpparti manufaktur
rn. m. Dxtra biliigt.

i styrelsen Georg Johansson oclr Gustaf Johansson omvaldes. Till ers. omvaldes Egon
Johansson: och L.. Ilermanssön. Styrelsen

Gunnar Wilgotson.

består;i övrigt-av B. Engdahl ech R. Fredriksson. Revisorer blevo G. Karlgren och

Arvid Andersson med T. fi'alk,och E. Arvidsson som ers. TilI instruktör valdes T.
if'ak, tilt ammunitionsförsäIjare och mate-

lfinneyeds
Frufitodlalslörenings
årsmöte

jrialförvaltare Erik Gustafsson. TiIl repreI

sentanter vid förbundsmiitet valdes Julius

Karlsson med T' tr'alk;sorrr ers. Beslöts att
hålles onsd. den 17 mars kl. 19.30 å j utdela' 50 fria skott.per.aktiv medlem. Årskaf6 Kinnehall.
i avgiften blev oförändrad l kr.,.vartill komHärmed tillkännagives att LänsstyÄrenden enl. stadgarna samt utlott- lmer ,1 kr. .i, rnarkönavgrift,i Priset på amrelsen i Skaraborgs län den 14 februari ning av fruktträd bland närvarande I munition skallrva"ra 1O:öre..., ....
I
1948, med stöd av 25 $ brandstadgan medlemmai.
I Beslöts att a.nordna .fältskjutning på
I
den 15 juli 7944, funnit skäligt fast- 2097
Styrelsen. I I nåskafton samt.,qtt .årets skjUtningar vid
stäIla av kornrnunalfullmäktige i KinneI banan skola börjdilden g maj. ttb-q6.
veds kornrnun den 6 oktober 7947 fattat,
Tebeilens slutgiltiga. utseende :
laga kraftvunnet beslut om antagande Sandhern
^l
0 I 22.I trl
av brandordning. (Brandordningen fin- IaFrUM, Ii"{r"ik{iping 44 ll3 01
19"-,9 ol
nes hos kommunalfullmäktiges ordtö\rartc.fta
4 3 0 L 10.-, 10 6l
Kinnevds
glutarp
4t 0B 8-18 2l
rande.)
q4
$sarp
6-.?t
*A
0l
Den, som med detta beslut icke åtln, fl, $o'eknar$ tlingstförening
nöjes, äger att däröver hos Kungl. Maj:t
m. b. p. a.
anföra underdåniga besvär, vilka skola
-i
Mot tatrong 136, 138, 139, 140
till Kungl. inrikesdepartementet ingivas
håiler ordinarie årsstämma i F öreningsutlämnas
sist å trettionde dagen från delfåendet,
lokalen, Slutarp, tisdagen den 30 mars
delgivningsdage4 oräknad, eller, om be1948 kl. 18. Ärenden enligt stadgarna.
svärstiden tiliändagår på helgdag, å
Styrelscns ordförantle.
nästpåföljande söckenclag. Menighetåtnjuter dock 15 dagars längre besvärs- VÄRKUMLA månd. 15 mars kl. 14;
tid. Besvär må även med posten insän- SLUTARP månd. 22 mars kl. 15;
BRISMENE onsd. 24 mars kl. 10-72;
das.
EKARP onsd. 24 mars kl. l-b (västra
SöNDAG
Kinneved den 4 mars 1948.
deten) kl. 17 (andra delen) ;
til.6o.8eut.
Kornmunalnämntten.
2017
KINNARP måndagar kl. 9-12.
Baratillåteu.
I

-

I

nya tiFläggpkort

' Vid all ansökan om tilldelning till
djur o. annat, skall fullständigt ifylld

|(inneueds $LU-aud,
håller sitt ord. månadsmöte i Vinterny, Kinnarp, onsdagen den 10
mars kl. 20.
Program: Kaffeservering, sVåga
vinn samt folklekar.
Kommittön,

o.

ansökningsblankett ingivas.
2372
Fröhinils Kristidsnämntl.

"fuT$sterdetektåtrs$l

B[nmkwilst"
I

huyur-lrollen:

Kalle Iieinholelz _ g,ggs l-tirr.t

Kinneveds
Röda Korskrets Verkrist rörnömrig
{,

I i

.-:l

'.
anordnar FEST

i

'l.t

.t

't'

1'

...''

föreningslokalen,
Slutarp, onsd. de{r 1?.rnars kl. 19.30.

.

NASH DE LUXE 1939, obet' körd' i skick sorn ny, luftkonditionering,
101.
dubbla dimljus; överdragsklädsel, till salu' Tel' Ilinnarp

TI glrlPl?l":,Y
uet
WzSvinterffiv

Filmförevisning.' Musik. Tabiåer.
Kaffesefvering. --- Paketauktion.
Paket och gåvor
tages tacksamt.

tili

auktionen mot-

Inträde: 1 kr., barn 50 öre.
2268

Styrelsen.

Kinneueds

[rk,

inbjuder

håller uppbördsmöte månd. den 2313 hos
Svedberg, Kinnarp, samt tisdagen den
23/3 ä Källedahis kaf6, Slutarp, båda

*.:

4S-ÄASJUtsnn'EIllU

AHESB

Till

Hålrmed infordras anbud på Hoimes-

Arbetet oåfattar c:a 5000 m. Arbetsbeskrivnin gar och grävnin gstabell fin

Tel,

ffimffild$,eti.'nrl,
Onsdag och torsdag denna
vecka för'silljcs tili iåga pri
sel: dam.bl,usar, sttidroc-

kar, dant-

och

banniunz-

DANS

anordnas i
Föreningslokalen, S!utarp,
lörclagen den 2T mars (påsh
afton) kl. 8 em.

arps Maltufakturaffäir,

Kr.tntrnitter atle.

TilI revisorer valdes L. Hermansson och
K. Johansson med H. Andersson och G.
Thor som
Beslöts

ers.

att höja

trädskötarens timpen-

ning till 2,60 öre såmt att även nästa år
utlotta 3 st. fruktträd tili vid åfssamman'
trädet närvarande medlemmar,
Vidare beslöts att endast utlåna sprutan

till

medlemmar

för ett pris av 50 öre pr

B.

Andeisson,

Slutarp, Iovat hjälpa föreningen med beskärning samt besprutning så långt han
medhinner detta besiöts att de föreningsmecllemmar som önska sådan hjälp direkt
skutte sätta sig i förbindelse med A.

Vid utlottning av 3 st. fruktträd

till

med-

Iemmarna blevo de lyckliga G. Kalgren, L.
Andersson och A. Flor€n.

tI
t1

Lt

KTNNE\rED.

skytteföroltittg

rfilt-t+8'

Ledsg.

;ylt 1.. Iat'ligt område: terrrlngen syd oclr
i rnåntrags beslöts ";-;;;å;;å;;;
\iadugård å Kjnnevcd
Frästbolet samt att I loS[ om Lcdsgåfden.
anbuctr å densarnma skola infcrdras
2753
STYRELSI,]N.

Iftmgore$ss
Sedan undertecknad förordnats att handIägga syneför'rättning enligt vattenl3'ger-t
av mark tillhörande VädfOi"torrtaggning
-Grolanda socken och Hallsäng
holmen i
samt Axtörp Lunnagård i Kinneveds socken, allt i Skaraborgs län, kornmgr sammanträde av synemännen attrhåI1as hos
lantbrukaren Göran Svensson, Nycklabereet. fredagen den 9 april L948' kl' 10'00,
äå vederböiande sakägarc ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Borås den 16 mars 1948.
Gunnar Thor6n'
e, o. lantbruksingenjör.

A. F lor6n och O. Gustafsson.

Sedan trådgårdsmästare

JÄ'ITUBTLLIGT.

TeL. 134.

31,

styrelse

dag.

Xters, t?l ll stua ar, a,rbetsst'rwmporo herrsltj0r tor,

Klilfi

-

nas tillgii,ngligr hos uttdeltccknad'
Anbuden s,lrola vara tillhanda senast den 10 rrpi'il.
Kinnarp den L7 mars 1948'
Görnn farlsteilt.

rnnnr

L4.lr-qtr.
för 1948 valdes J. Karisson,
G. Kalgren, S. Johansson, L. Andersson,
har haft årsrflöte.

iorps Lagerstorps dikningsföretag'

Styrelsen.

i föreningsiokaien i K innarpsöndagen

Kinneveds fruktodlarförening

dagarna kl. 18. Nytiilkomna medlemmar ombedjas samtidigt avhämta sina
2437

till

den 21 mars kl. 14'30 (Precis)'
IVnSTMAN, örebro' Musik'
Föredrag av ungdomskon'sulent GUSTAV
anhöriga hälsas välkomna'
Kaffeservering. - Medlernmar och deras
N. T; O.

$iukkassa

medlemsböcker.

BIL

Ett armbandsur

av miirke Drott borttappades lörd.
den 13, å vii,gsträckan Aialrp-Kinnarp
-Vartofta. Rättsinni ge upphittare
bedes godhetsfullt meddela sig med
tel. 90 .l(inrtarp.

24Sz

Kiltneveds
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håller ÄRSMöTE å kaf6 Källedal mån' l natt", orciinarie årsstämma i F öreningsdagen den 22 mars kl. 19.30.
ltoLotun, Sluta*p, tisdagen den 30 mars
fS. Ärencien enligt stadgarna.
STYRELStrN.
. IfS+S tt.
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StYrelsens ordförantle.
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Til! förmån för

Europahjälpen anotdnas

Hes"s?rhets Dag.

Templet t 923 Vlnlerny av NTO
solt-\9.
firade f. söndagen 4O-årsju;bileum rned en
fest i föreningslokalen, Kinnarp. Sången
"Vill du våga en dust" sjöngs, varefter
hälsningsanförande hölls av sekr. Sten
Ahlkvist. Sedan Yngve Johansson,
ackompanjerad av Brita Hultman, spelat ett violinsoio hö]I Gust. Westman
från örebro ett föredrag om nykterhetsrörelsens historia, dess rnål och
kampmedel samt slutade med att bringa
den jubilerande föreningenordensledningens tack oeh välgångsönskningar.

i

Föreningslokalcn' SlutafP'
tisciagen d. 6 aPril kl. 19,30.
Program: Föredri'r,-^ av komminist-er
(Lands-

Möib, Torbjörntorp. Talilå:

bvsdskvirrrtitt getlom tidct'na((. Sårlg'
r\ltrsik. l(affeservering m. m.
Iirsträrlc 50 öt'c.
Kinneaeds SLI{E'aad,.

Kinneved-Yårkumla RLFts avdelning

har håtlit åismöte i föreiringslokalen,
Sluta.rp. De i tur avgående styrelseledarnötema omvqldes, nämligen Vald, Johansson, Siggag., H. Trygg, Lilleg., och Elias
Johansson, FröJe, samt nyvaldes B. Wår-

d6q Vårkumla; ers, Harry

Johansson,

Halså.rp, Birger Aadersson, Axtorp, ÄIlan

Johanseon, Älarp, samt Helmer Andersson,
österg. (nyw.)
Till revisorer omvaldes fvar Gustavsson,

Ledsg., och Gunnar Eriksson, Hallag. Till
ornbud vid ortsförbundsstämman valdeg L.

Iermansson, Naglarp,

H. Trygg,

Lilleg.

dikt "Trädet". Kaffe dracks vid Efter anförandet överlämnade Sven
vackert blonrstersrnyckade långbord. Andersson till föreningens enda kvartr'öreningens sångkön underhöll med ett stående chartermedlem, fru Flsa Karis-

:rch G. Karlstedt, Hassle. TiIl ombud vid
ånsförbundsstämman valdes Elias Johansson, IrröJe. TlU ombud vid Vtistra Sveriges
jentralkassa för jordbrukskredit, Faitöpfurg, valdes för I{lnneveds kommun fvar
iustavsson och för Vårkumta Sigvard Aniersson, Griinn&rp.

son, ett silverfat och en blomsteruppsats
samt tackade för en god och redbar
teraplargärning. Liknande gåva över-

Kamrer B. BörJesson, Falköping, talade
,rid mötet om föregående års jordbrukskalkyl och prisslittnlag samt öm RL!.:s in-

medlemsantalet för första gången över
etthundra, kring vilken siffra det alltsedan
Göran Anderssorl sjöng så Justus Elge- dess kretsat.

skogs

par sånger och musiktrion Bror Johansson, Lasse Larsson och Håkan Silvander
bjöd på vacker musik, varefter föreningens ordf. Sven Andersson höll en historik över föreningens förflutna.
Templet Sigurd i F alköping hade för
fyra decennier sedan en ordf. vid namn
Hasselberg. Dennö hade satt sig i ginnet
att få en nykterhetsförening till stånd
i Kinneved. Trots många motigheter var

till Erik Gustavsson,
varit medlem i 39 år oeh
alltid varit föreningens "starke man".
För ett 25-fuigt troget medlemskap erhöll Göran Karlstedt Hassla orden diploil sa,mt en blomsterhyilning. BlomIilasselberg envis och ungdomarna orädda, mor erhöll även fru Ester Andersson,
och den 25 mans år 1908 kunde redaktör
O. Blomström, Stockholm i Rossbackens Lofsg., och Nils Johansson, Västarp,
skola bitda ternplet 1923 Vinterny av samt Sanfrid Karlsson, tr'alköping. De
Templar-Orden. Inte mindre än 34 med- två första äro chartermedlernrnar medan
lemmar inskrevs l'id första mötet. tr'öre- den senare varit styrelseledamot i tjuloningen gick framåt och var mycket liv- tvä är.
aktig. Man höll mötena i Rossbackens '
Distriktschefen Birger Carlsson, Hjo,
skola. Mötesprogrammen blevo till stor
del diskussioner över skilda ämnen. Bland hölt ett tack- och lyckönskningstal till
de ombudsmän, som besökte föreningen föreningen. Lyckönskningar framfördessa första år, märks riksdagens talman
genom herr
Aug. Sävström och den kände skalden Dan des även från Falköping
Andersson. Föreningen arbetade gott till Qvick och från Mölltorp genom den 87år 1916, då den började att dala. €)rsaken årige f. d. distriktssekr. B. Carlsson.
var, att man inte längre fick ha sina mö- Sedan kören sjungit ytterligare en sång
tcn i skolan. Föreningen låg så gott som visade Sten Ahlkvist en.film från I{IO:s
nere ända till år 1928.. Man fich nu hålla
mötena i Vilgott Silvanders mejeri vid jubileurnsfestligheti örebro, midsomSörbv. Aktiviteten blev åter större och mar 1947. Mötet avslutades av Sven
. --r('llerr,s:1ri+:lct stcg untlan för undatl. År Andersson, som tackade för alla väl.i 1933
inviga fören{ngens
rr.rvrts,a
lvrErlrlr6ErrD
egen gångsönskningarna samt till
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ldades ett juniortempel osh år 1937 varl samt hela orden.
lämnades även

Hass1a, vilken

;
I

å,.OT'BOLL

tlll slaktkontrollen. Efter detta
att pro-

iölJde sedan diskuseion. Beslöts

iestera mot g'rusning av vägarna, då det
r'åder gott före, även så mot att snön bortIlFvla.s till så tunt lager, att ett tillräckligt
sådant inte finns kvar. Bes!öts vidare vid
dlskussionen om slaktgodemännen och journalförningen av djur, att tiltstälta länsförilundet en skrivelse g'enom vilken stämman
r'.:teler sitt ogillande av RLF:s stöd vid tiil_
;ättandet av slaktgodemån. Stämman yrlrar iiven på, att RLF i framtiden icke medzerkar till några tvångsåtgärder mot Jordl:rukan:a. Stömman uttalade som sin rnening, att RLF :g ledntng btir iugå till staten
raed beg'årao att alla utgifter, gom kommurerna ågamkas på grund av dessa, kontroll-

itglirder, helt bestrldas av statsmedel,

gtyrelsen har konstituerat sig som följer:

;rdf. Wald. Johansson, v. ordf. G. Karl-

stedt, sekr. Elias Johanesön och kassör Är-

vid Andersson. Styrelsen består i övrigt

av H. Trygg, Lilleg., Herbert Äridersson. B.
Wårddn, Vårkumla, samt E. Boman, Slätt-

iing, Vårkumla.

söNr).{G
kl.6o.8em,.

Det giistande laget, som spelar i .eD med
l"åiköpingsserien likstäIId serie, visade prov

Barnförbjuden.

på ganska gott spel, men ett genomgående

drag hos flertalet av spelar:ra var deras
"tjat" på motspelare och domare. StälIningen i paus var 0-0 efter ganska Jiimnt
spcl. Timmeles vy. gav sitt lag ledni:rgon
en st.und in på andra halvlek. Blutarp kvitterade och tog ledningen på två. hörnor,
varvid på den första cf. Anders-son nickade
in bollen och ly. Ingerhage på den andra
ett vackert skott. Det var dessa
slog på
bådä spelare i Slutarps kedja soni mest
croade motståndarförsvaret genom sin
snabbhet. Cf. gjorde de övriga två målen.
Båda lagen hade var sin straff, men ingen-

dera resulterade.
Bästa insatsen i hemmalaget gjordes av
tnåIvakt, ch., vY. och cf.
'1'6istr:tr Gustavsson, Falköp!:rg, dömde

.

Farrt

SLUTARP S IDROTTStr'öRENING

har hållit årsmöte. Av de otika berättelserna framgick bl. a., att kassaomslutnlngr'n v&rit kr. 2,O22:28 med en behållning ar
139:62. l\1[an beslutade att söka btdrae

från RiksiCrottsförbuclet för

Ma,j-Eritt Nilsson
Georg

A4S,nt,

{RSMö'rEI\, v'r-qtr,

tfq-qr'

Slutarp-Tknmels 4-1.

ut'uär'kt.

'rtållnlng

:

Elof Ahrle - Stig ilärrel

MARIA
n'

Stämningsmättad och frisk sommarfiIm.

iorrrnlngetäJ--

låR{iet av fotbollsplanen.
Olof Nilsson omvaldes till ordf. för en tid
av -1. år. I tur ått avgå voro Gustav Gus-

tavson, Lennart Gustavsson och Gustav
Ändei:sson,

vilka

återvaldes

för två

år.

övriga ledamöter i stSrrelsen äro: Gustav
.trohansson', VaId. Johansson och J. Carl6n.
Styrelseers. äro; Åke Gustaveon, S. Ahlquist" Puagrrar Johansson och Gert Johans:-.r1. P.p:,'isorerna fvan Gustavson och Os.

lear iohatrsson omvaides med Torsten Än-

Två STON,'."
4 och 2 år prem., bra härstamn. samt
3 st. bet. ungsuggor till salu. Stränggården, Virrkumla. TeI. L Kinnarp.

dersson och Viktor Pettersson som ers.
Sl-yrelsens arbetsutshott utgöres av ordf.
sekr, (Gustav Johansson) och kassören
rGustav Gustavsson)..

Inbrott i Stutarp. 9lq-\g.
Ett inbrott förövades natten till i går
i Event Sand6ns speceri- ooh diverseaffär i Slutarp. Tjuven eller tjuvarna
hade tagit s,ig in genom att slå sönder
rutan i affärsdörren. Bytet blev cirka
20 kg. kaffe, te och kakao sarnt tobaksvaror, damstrumpor, rakblad m. m.
Man ve,t emellertid inte exakt hur stora
partier det rör sig om, innan man hunnit göra inventering. Några kontanter
hade inte tillgripits, ej heller hade någon åverkan gjorts i affären.
Ktnnoveds Slryttoföroning

rrde på påskafton sin vårfältskJutning vid

lxtorp vari 35 sk]rttar deltogp.
gkJutnlngen kan betraktaa som medel-

.vår. Mål och avstånd voro 1i Yt-f.ig, avst.
;36 m.; 2) hund i front å. 2?5
?r.; 3) motela^ål 175 m.; 4) SköIdmAl avst. 90 m.
Regultat:

Kl.

l.

I[-IV:

1) OIof Andersson 19 tr., 2)

Ha,llegård 19,

3) Qustaf

t7!1..,/1f.

SöNDAG

BENGT ET{EROT

l'aneaoa 9.

&)rtra lnsata mot %-flgur. Xl. m-ft
i) G. HeUegå;rd 512]-, 2) Otof A:ldergsoD
.ti16, 3) H. Trygg 5/15.
Kl. I-II: 1) R. Fredriksson 4/15, 2) R.
lraån 4/S, 3) R. Arp 3/10, 4) Herry Karlsoa 3/10.
blv\-qt.

I)åligt med renhållningen i Slutarp

blu-*$.

och Kinnarp.

tr'astighetsägarna i Siutanps och Kinnarps samhällen rhemställa i skriyelse till

länsstyrelsen, att länsstyrelsen ville besluta om och ordna med en hälsovårdsordning för nämnda samhällen.. Som
motivering framhålies, att ingen avstjälpningsplats finnes och då det från
hushåll alltid' lir avfall, skall detta tillsammans med tiädgårdsavfall ligga och
förpesta omgivande trakter. Det finnes ingen plats, där, latrinkärlen kunna
iömmas. Emellertid vill ingen jordägare godvilligt upplåta något omr'åde till
cmstjälpningsplats. Då det för närva;.'ande finnes stora stinkande avfallshögar liggande, hemställa fastighetsägarira om skyndsam behandling av ärenclet. När sommarvärmen kommer, stå
lastighetsägarna r.'ådlösa inför utsikten
ii.tb icke ha någon plats att göra av avilallet. Inom ifrågavarande samhällen
finns det cirka 70-80 fastigheter.

Dynamitarden själv, Bengt Ekerot,
gör
ör en fantastisk prestation. I fjol
fick
ck han Charlie för bästa birollprestati(
rtion
får han den inte för bästa

iaget föllo också helt onödigt in i den stllen.
:Matchen var dock aldrig ojust, eJ ens hård.
-rloby tog ledning redan efter c:a 3 min. då
Klarkvist från hy. sköt hårt och cf. Göransron sprang in i nåt med målva^htsreturen.

- huvudrollsframställning i
man
.anliga
r, är
år,
i det synd om människorna, hoc
rt juryn i Charlie-nämnden.
est
Sydsvenskan.

Slutarps bästa spelare var cf. Ejdor Andersson och hans snabbilet oroade Floby-

del. Ett genombrott av
i målet finl, och
en straffspark för ruff iät ha^rr ej heller gå
över måIiinjen. FIF :s I{larkvist var pä
gott hr.rmör på sin ytterkant; och på ett av
hans inläes sköt cf. Göransson in 2:an.
Slutarpsförsvaret måste r'ädda med 3 hör- |
nor i följd för att stoppa l{larkvist. 3-O I
gjorde vi. Lennart Johansson med ett här- [
ligt tilislag fr. långt håll.
försvaret en hel

d. l4/4 kL.19 o. 20.30

Andereson klarade Ekberg

kungcn

trehållningen tillfaller
EuropahjäIpen.

'

t Slufuir.p gf,,v 400lr.
till Eiinopah$$en trJlq-qr.
Till förmån för Europatrjälpen hade
Kinneveds SLKF-avdelning i ,tisdags anordnat en Hemmets tlag i FtirentngsloHernrnsta ilag

lkalen'i Slutarp. Efter'häl.sninggeaf&
rande av ordf.;. fru Margit Andersson,
östergården, Klirnarp, hölls föredrag av
'komminister Gordon Möne, Torbjörntorp, som talade om hemmet, nrngdomen
och familjeförhållandena.,SLKF-avdelningens medlemmar uppförd6 tillsa"m"
rnans - m9d, Slr-U-avdelningens medlemmar en tablå "Landshygddlrvinnan genom tiderna" ooh ensamma framförde
SlU-medlemmar en tablå i två seener
I'Vilket är,ditlihem?',, all't livligt uppskattat av den fulltaliga publiken. Vidare förekom sång och musik sa,mt k'af-

feservering.
Hela behåltningen, som rtillfaller EuropaJhjälpen, uppgiek,till omkring 400 kr.

*
I

-Andra perioden dominerade Floby ytteriigare, och vi. Lennart Johansson gJorde ett
utmårkt arbete och 3 måi i följd, det sista
dock med hjälp av en Slutarpsba.ck. .Då

för

RUNE
I

på sJälvmål av en blåvit försvarsspelare.

Lille

enabbe Ejdor Andersson skapade dock
många farliga situationer, som kunde glvit
Slutarp bättre utdelning.
Ekbers i flobymåIet och backarna Olander och Ingvar Karlsson ha mångårig rutin
att falla tillbaka på, och de nya, E, HanBson och G. Alström sekundera på ett sätt
som gör försvaret ganska tätt. Eljest är

Iagets stora namtr

EK'T/AI,LEhI, F'LOBY.

Söndagen den 11

april kl.

14.80

framspelrf ngarua.

X'lF vann med söndagens seg'er den av
fotbollsförbundet skänkta bollen och går
rridare i årets I{M.
Domaren T. Jakobsson, Falköping, kom
halvtimma:l för sent till matchen. men r€-

habiliterade'sig csn6rn en absolut felfri
r.atchledning.

från

Götob:org.

l$ och sönd. dsn 20 juni
YNGI/E ST0 0 RS HAwarroRKESrE*
Lörd. den

I

Klnnarts I.

STUTARPS T. f,"
och

I.

F.

F.

Aftonunderhöllning

Kretsrnästerskapet

F'LOBY

Johansson,

färg över kedjan. Men inför st&rre uppgifter saknas en vy. ---:- så länge lnte Hjelm
och halvfrån Lidköpi:rg är spelklar
- preclsion i
backskedjan brister bl. a. med

l_

ffw#&w98."

vi. Lennart

en verklig fotbollsartist. Cf, H. Göransson
och hi. OIie Nils.son visade goda takter och
med ailtjämt snabbe l{larkvist är det viss

säsongen lörd. den 22 och sönd, d. 23 maj.
VÄLKÄNDA HOTTRIO

GRAAFS

3585

i
i

Slutarp slutligen spräckte nollan var detr

K-irLrL&r.N {n*tg-er-fu.
öppnas

de

Slutarp höll spelet tämltgeu bra uppe
under för:sta halvtimmen, men mån våi
aldrig i tvivelsmål om, vart segern skulle
i,ä. Gästerna drogo också på slg en h^
fdsparkar för opolerat spel
särskilt
'lel hi.
- på oträ
vilket kanske får skrivas
-1å
- konto. En del spelare i hemrnaringens

VNAMIT

llela

voro

cch fin.

ÅI{E OIIBERG

Johansson 16,

kretsmågterskap'

i,ottade mot varann. Slutarp gjorde ett
iriekt intryck och trlobypojkarna segradc
stort utan att behöva gå föt fullt. I det
vackra vårviidret hade c:a 200 personer'
sarnlats omkring Ekvallen, som låg torr

BIRGIT TENGIiOTH

40 år tnsd

mot SlutarPs IF.

gämla antagonleterna Floby och Slutarp

Banitillåten

Onsd.

FrF vann t KM moit 6-1

I fotbo[ens

ld.6o.8em.

: B. Engdahl 16 tr.

Kl. II: 1) R. Fredrlksson L4 tr., 2) &.
U? 12, 3) Bengt Ardefsson 12, 4) G. gi:
vander 10, 5) Georg Joha.:ooson 9, 6) R
-irahn I tr.
Kl. I: 1) L. Gtirans,son 9 tr.; 2) H. G(i.

'

anordnas'i tokal tfinrlnRNrY, KINNARp, lörd'agen den 1? april kl. 20.
'
P r o g r a m: Sy- och pakdtauktion, frågesport, ,,iäga, vinn", sång,
musik, sketcher och kaffeservering.
Gåvor rpqttpgas taöksamt. Älla vålkomna.
N. T. O.

i

PgläSatrå

0rd.sammanträde
håiles med Slutarps Elektr. Distr.förening i förerringslokalen, Slutarp
torsdagen den 29 april kl. 15.
Ärenden enl. $ 21 i stadgarna.
Slutarp i april 1.948.
STYRELSEN.

llnnarns

i

"

Slutarn

':

$nsnldi[nin$s:
Iursnin$

d

.$!

Klötsero tinrotei, atsihe,

rou- och rottrö

eamt
W eibults T rädgårdslr öer

inom Floby m. fl. soekoar ka].Jas här,
med till ord. allmänt samrnanträde i

forgniugsloT,ni".n,

den 29 anril

kl.

_

Slutarp

torsdagen

på lOger hos

17.

Ärendcn: 1947 års räkenskaper.
Eftcr sammanträdct kommer grävmaskinen atb demonstreras. Slutarp i aprii 1948.

ERIK SAMUELSSON.

i

Cåsägg

3677

tiII salu.
Kiellberg, SlutarP.
Slutarps Samhällsförening
höll i måndags årsmöte

upphittad mellan
Tet. 218, Fa1köPing.

n{edlepmarna i

i

Förenings-

De styrelseledamöter, som voro i tur
att avgå, omvaldes och styrelsen. har
följande sammansättning: ordf. Ragnar
Johansson, sekr. E. rSand6n, kassör Olof
Nilsson, E. Samuelsson och G. I{arl6n.
Ers. Gert Johansson och Nils Andersson'
Revisorerna Viktor Pettersson och J;
W. Andersson omvaldes med Gust. Gustavsson som ers.
Den sedvanliga midsommarfesten skall
änordnas gemensamt med ldrottsplatsföreningen. Frågan om anläggande av

ett friluftsbad diskuterades och en kommitt6, rbestående av Ragnar Johansson,
Gustav Johansson och E. Sand6n, fick
i uppdrag att snarast möjligt utreda frågan. Även beslutades om uppsättande
av nya affischtavlor. Slu-.lf,.

|6lq-ve'
Itrn aftonunderhållning
,lördag kl. 20 av NTO i
anordnas
om
I
llokal Vinterny, Kinnarp. Programmet
lupptalbl. a. auktion, frågesport, sång

kallas härmed till ord. sammanträde
i byggnadsföreningens lokal, glutalp
måndagerr den 26 april kI. 19.30.
Ärenden enl. stadgarna.
Slutarp den 16 apiit fOAS.
3718

IiOVFIiö, RöDKLÖVEE, TIMOTEJ
samt a,lla slag
I(öKSVÄXT-

^v
och BLOMSTERFRöER.

SANDENS
Kinnarp 113.
Tel.

l(inneueds
å Idrottsplatsen midi
sommarafton och midsonrn&-r;
dagen 1948.
Utförtigare annonser senale.
Slutarp den 16 april 1948.
bygd,sfest

SöIVDÄG.
kl.6o.8ern.
tsarnförbjuden

ändring.
Styrelsen.

3837

Vårha#id
i,$l.,rfrr; lts'nt,isxi a,,.shtt,td söndag kl,
Tai av missionår Arvid AImqvist oeh Arvid .A.ndersson. Sång
och musik. Kaffeservering. Offer.

3,110 em.

Mi.ssi,onsförsamlinoen,

Notorious
Kungörelse"

IIIO]YlEtJHOPEI$K ilII$$IO1'|$

flyktingarhete

i

Kinnarp, har hiirstädes
till beställningstrafik
för godsbefordran med stationsort i KinneJohn Fransson

anhållit om tillstånd

I

Nya skolan, tisdag

[rk, $lulrltassa

håler årsmöte torsdagen den 29 april
kI.,20 i Slutarp å föreningslokalen.
Ärenden enl. stadgarna samt stadge-

Våikomna. '

talar för

3665

i

STYRtrLSEN

musik.

Rektor MICIIAIL IIOFFMAN, Vrigstatl'

:

SLIJTARP

ORDF.

I

I{innevecl,

369{

$lutarpq byggnadsfö rening

lokalen.

$l

En kamera
Ås:r,rP-Kinnarp'

Lrbetqstllrel,sqn,

20/4 kl.

Medlemmarna

i

veds socken med en automobil lastande

19.30,

N. Åsarp, prästgården, onsdag

27/4

kl. 15 (syföreningsdag),
Trätlet, folkskoian, onsdag 21/4 kl. t9.30
(församlingsafton),

Brismene, missionshuset, fredag 23/4
kl. 19.30.
t
Kollekt tili efterkrigshjälpen.
Alla välkorhna.

$lutarps hyggnadsförening
kallas härmed tiil ord. sammanträde
i byggnadsförening'ens lokal, Slutarp
tisdagon itsn 2? aPril (ändrad dag)
kI. 19,30.
Ärenden enl. stadgarna.
Slutarp den 16 aPril 1948.
ORDF.

högst 4.170 kg. last.
Ansökningshandlingarna hållas här tillgängliga intiU den 18 maj 1948; och 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 17 april

1948.

LÄNSSTYRELSEN.

_

vid grävmaskin erhålla omedelbart
anställning. Svar till Mönarps Massu.td,ihni,ngsföreni,ng

102 Kinnarp.

adr. Slutargt,

tel.

0rd,sammanträde
håIles med Slutarps Elektr. Distr.förening i föreningslokalen, Slutarp
torsdagen den 29 april kI. 15."
Ärenden enl, g 21 i' stadgarna.
Slutarp i april 1948.
STYRELSEN.

Ddlägarnaii;. .r,,..i
MönanFs Slossutilifinln$s.
förening
inom X'loby m. fl. socknar kallas håi,rmed till ord. allmänt sammanträde i
föreningslolcalen, Slutarp torsdagen
den 29-april kl:'1?.
Aronden: 1947 års räkenbkaoer,
Efter sammanträdet, kommQ" giavmaskinen att demonstreras.
Slutarp i april 1948. : I
'l
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Gustavsson, Tiarp,

ANBUD

2 $t, hiälparhetare

Arbetsstyrel,sen,

infordras härmed å försäljning av gamla
ladugården å Kinneved prästbolet. Anbudet skall innefatta rivning och bortforslande av gamla ladugården, vilket
arbete efter överenskommelse med pastoratskyrkorådet omedelbart skall
igångsättas så snart vederbörligt tillstånd erhållits. F örseglade anbud med
påskrift om innehållet skall inlämnas
till undertecknad senast den 20 maj
1948. Anbuden skola vara bindande till
den t4 juni 1948. Fri prövningsrätt
förbehålles med hänsyn till såväl anbud

Olle Thör:nell vann iuniorklassen.
Falbygctsmiisterskapen i terriing gingo i
söndass i Börstls med därvarande IK som
arranför. Banai. måtte 1,?50 m. och Iöp'
tes ett varv &v junior- och två varv &v senlorklassen. Äv 38 anmälda ställde 17 upp
lill start v&rav 8 iuniorer och I setriorer,
sillterligeu eliten av vail a'lliansen au kan

som borgen
Kinnarp den 23 april 1948.

och vann på denna egenskap.

Kurt Larsson.
Pastoratskyrkorådets ordf

z-alq- vf,.
tillstyrkos.
Länsstyrelsen tillst;nker hos regeringen, att Kinneveds pastorat till bestridande ay kostnaderna för uppförande
av ny ladugård å eeklesiastika lönebostället Prästebolet 1:1 i Kinneveds soc-

lalbygdsmästare,

stält& upp.

I Juniorklaseen sköttes farthållningen av
Karlebys Sven Bengtsson. Han lyckades
dock inte skakB, av sig snabbe Olle TIörneit, Kinirarp, vilken var starkare i spurten
Förre Hagenlöparen Harry Nilsson hade
tilltrotts en segerchans mot Nils Gustavson,
Tlar"p, men inJör dennes metodiska hårdaragning, mellantiden så god som 5.44,8

.

ANBUD
infordras härmed för uppförande av ny
ladugård å Kinneved prästbolet, Kinnarp. Ärbetet skall igångsättas så snart
byggnads- och arbetstillstånd erhållits,
Ritningar och övriga handlingar kunna
erhållas hos undertecknad mot deponerande av kr. 50:-. tr'örseglade anbud
med påskrift om innehåliet skola inlämnas till undertecknad senast den 20 maj.
1948. Anbuden skola vara bindande till
den 7+ juni 1948. Deponerat belopp
återställes till anbudsgivaren mot återlämnande av bekomna handlingar i full-

ständigt och oskadat skick. Fri prövningsrätt förbehålles med hänsyn till

Kinneveds pastorats a,norteringslån

_-_äÅ:.{(.

_-. "_

såväl anbud som till borgen.
Kinnarp den 23 april 1948.

meJte hän ge sig. Tredjeplatsen bärgades
av Kinnarps lovande Eldor A:rdersson före
klubbkamiaten Ger'hard Fdsk. Sigvard Johånsson, Karleby, klarade femteplatsen'
Lrots en fotskada. Striden om första lagpris blev mycket hård. Wilskes lag van-n
med platssiffran femton mot sexton för
Kinnarp, men i tid I'unno Kinnarpspoikarna
med fem sek.' Andra lagpris, som fordrar
fem furteckningar, g"ick nu för a.Utid till
Kinnarb.

. Banan betecknades av löparna som lätt
ceh fin och arrangemalgen i övrigt voro

förstklassiga.
Resultat:

Sen.: 1) Nils Gustavsson, Toarp, 72'1L;2)

1'2,25i 3) Eldor Anderss-on, Kinna.rp, 72,27,8;4) G' Frisk, d:o,

Harrv Nilsson, Wilske,

12,38,8; 5) Sipard Johansson, KarIebY,
12,50; 6) Magnus Pettersson, Wilske, 12'57;
?) Ineernar Älgotsson, d:o, 13,02; 8) K.-E.
F''ant,* d:o, 13,09,5; 9) Bengt Arvidsson,

Kirnarp.

13,11.

Jun.:'1) O. Thönrell, Kinnarp, 5,43,2; 2\'
Sven Bengtsson, Karleby, 5,45; 3) Allan
Larsson, Wilske, 5,49; 4) Assar Torstensson, Börstig, 5,55; 5) S. O. Andersson'
Wilske, 5,58; 6) Rune Axelsson, Ilinnarp,
6,27i 7) Ertk Kjell€n, d:o, 6,40.

Kurt Larsson.
Pastoratskyrkorådets ordf.

Lagpris: 1) Wilske 15, 2) KinnarP 16'

ken tiiiåtes upptaga ett på trettio års
amortering ställt lån å 68,000 kr.

Våre., hälcas
i KINNEVED med valborgsmässo-

5,ooo kg. klöverhö
500 kg. TIMOTEJFRö, eit STO 4 år,
dräktig, ett STO 2 år till satu å
3968

Siggagården, Slutarp.
Tel. 115 Kinnarp.

Tnaktor

I huvudrollerna:

lWsrg'uorifo, . Vlby,

Sture LagervalX, OIof Winnerstrand.

TAL av kyrkoherde Kurt Larsson.
SÄNG av kyrkokören.
Alla välkomna.
Efteråt N. T.
möte

Kr. 6 o. 8 em.
Barntillåten.

O.-

Axlorps uniscionshur

Sicl<an Carlsson,

llolmston, '' ""

Föreningslokalen.

Templet 1923 Vinterny.

SöNIIAG

Karl--A.rne

i

VÅN

'

Gunnar BJörnstfand.

FEST

:

söndagen d. 2 maj kl. 16 under med-

verkaä av Pastoierna Dalgren

ocb

BIom.

,l SLUTARP.

Sång och musik.
Kaffe serveras. Kollekt.t
Väikomna från när och fjärran.

ör*fE

EE ME]U T

på lager. SANDENS.

Tel, Kinnarp 1lB,

Jag #lskmr fi$g Karlsson

Elag:pa eökes

av märke CASE bbetydligt körd med
d:o plog till salu.
Tel. 101 Kinnarp.
J

t

eld nära Nya skolan fredagen den

3d april kl. 19.30 precis.

e09t

IJn lättviktare "lånades"
--i *attAugs kvä1I utanför Roxybiogra'
1." J'r'"rr.äpi"g. En Kinnarpsbo hade
ut' fann
tätif pa fio octr när han kom borta'
I
var
]ättviktare
;ån-ji hans
E{}<sPå
iilt;; *o..* återfanns den
ke.djan
att
då
sig
visade
det
cäi";1"n
tydligen
vedertlörande
ir"op^t av, varför
trdtlnat på det hela. a"lq'qt'

-

60 år fyller

i

SÖNDAG
Kl.6o.8em.
Barntillöten

I

tade I(jeilanCer till Tu

1,058 sjru,kdaga,r.

lemrnarna utbeta,lats kr' 9,875:01.
På grund av den gulsotsepiderni, som

var rsärsrkilt wår inom kassans område,

uppdrrag.kcn

solJ':ens
"ittt"
jrrbilalon är' I{innr'r'e
",!fl r1sIInn
nåä"*t att-.å'ran
hatiiibaltrr
fr;
rz
ä?,iä.at.
nnandc
sävä:
n':'.'or**'tg
iä'l
;;;i-ri it;.;organl -

*"n,i:;fon'lurdska

Kinneved.
OR,D. KYRKOSTTTMMA
skolan månd. den 10 maj 1948

kt. 15.
Pastoratsstämma efteråt.

Ortlf.

visar det gångna året ej något överdkott,

Fffitboll

il ;l*:läiii
l*', $;n'-'#
ottt'.. Bland
äär.ä r,ä.

IÄ,n tiII boställsbYgge. 2alq'wt'
Kinneveds pastorat har hos regeringen anhållit om tillstånd att upptaga
ått so-a"igt amorteringslån på 70'000
kr. för uppförande av ny ladugård på
Prästbolet 11 i Kinneved. Länsstyrels€n och stiftsnämuden tillstyrker men
föreslåx att lånesumman nedsättes till
68,000 kr.

sjttlkhjältp, läkare-

sarnit i sjukhjälp, rnoders'kapspenning
och kristiiliägg från Centralkassan kr.
5,219:30. Tillsammans rhar till med-

#;ffi:'

ifi ,"xl*:,:.lrt tili.i. J;,
å?ä"?äiaä" vl-itit'n han is'36 rnlröpte- -'It-t-

:ir tl,

I

och sjuikhusvård samt lkrlstil,lägg har
från lokalkassan utrbetalats kr. 4,655:71

PgIod8rllil t[der

ä:#;

Hff fl"-åJl

i nya

si'ut utgjorde 313. Under året ha 84
sjulkdom'sfal'l anmälts med tillsarnm'ans

OHAF.LIE alr4:ry+ry
den roligaste film qor4 g.lorts.

morgon' fredag'-Iantbr'

gå3'1T""åim"
fff,lä ,-'i'ärl
liT#l'ie :il' lTs, ffiå'":g'#i

gl*tl#'

Kinnevods erkäntla siukkassa Sl5-'tg'
har hållit årsrnöte i Bygdegården i
Slutarp. Av styre'lseberättelsen.framgiok ht. a., att medlemsantalet under
förra året ökade rned 50 och v;ird lårets

l

I
1

utan lkassan fiek vidkännas en för"Lust
som dock inslkrånkte sig till kr. 9:90.
Sjukhjälpsfonden u;bgjorde vid årsskiftet kr. 2,4].8 76.
å TÄNGAVALI,EN, SLUTABP,
De avgående styrelseledamöterna ooh
sönd. den 9 uraj. kt. 15
ers. omvaldes. Kyr,koherde Kurt LarsSLUTAR,F-KÄTTII,STOR,P
son, som sed.an kassan för'fem år 'sedan ,bildades tillhört styrelsen och diir
nedlagt ett högt uppdkattat ar,bete, såg
sig nödsakad att avgå ur styreisen på
grund av bristande tid. I hans stälte
irwaldes polisman Itr. Fali<. Till revisorer valdes G. W.i'lgotson, Kinnarp,
sa,mt O. Nilsson; rSlutarp, med Vallborg
Clausson och Inger Gustaivsson, Slutärp'
som ers. Sorn kastsans orn'bud Vid Centra'lkarssans årsmöte vatrdes expeilitören
,F. Sved'berg, Kinnarp, med R. Bärnskog
som ens. Medlem,rnar i styrelsen ä'ro e'fter årsmötet R. Bärnskog och Th. tr'alk'
I
Kinnarp, samt Gunnar Gustavsson, S.
Ahlqvist och L. I(ar16n, Slutarp. Ers.
i erbjuder:
äro A. Fior6n och II. Engdahl, Kinnarp'
bomuil,
av
BalnstrttmPor
o'
siike
samt
B. Jurliursson, Tage Andersson odh
bomr-rll,
av
Damstr:umfor
Görsta Johansson, Slrt-tarP'
nYlon
bomull,
En det stadgeändringar'bestrutades.
rån
I.Ierrunderhläder,
KliinrrirrgsBland
annat beslutades, att kassan skall
Mitttvrtrp,
IJIåkiiirlcr,
tygor, Gartiiuer o. Plastickappot' efter den 1 ja,nuari 1949 övertaga den
verksamhet som'bedrives av Falbygdens
m. m.
erkända sjulkkassa inom Luttra sooken,
sig'
löner'r
Allt till låga priser. Ett besök
samt av Stöta med flera socknarrs erkända sj'ukkassa inom Vårkumla soCken.

$lutarp.

Kinnarps
fulanufakturaffär

!

0hW åiiJ#:å:
MARGARETA I'AHLEN

i

-

ALF I(JELLIN

Selma Lagerlöfs

Falkitping*serien.

T',
J o
t osen fran

6-1, Kåttilstgp;
Folkabo-Falköping
-strltarp-Valtorp7-1'

rt"Jåriu z-r,

Storm yrtorpet
Ett

Tel, 134 Kinnar'P.

slagnummer av stora mått.

6---0, BJurum-Blidsberg

}{ul1sjö
Siutarp

14 13

s,.0.

Fl:llrrrm

Vartofta
:,ro1kabo

Tori.rten

i3Iiclsberg

Ä SIGGAGÄRDEN, SLUTARP'
tjänst8ör

Jupord

r
otteu
Avgift'fO

aze+

m.

Kinnevetls

m.

'iialtorp
KättilstorP
FAIK B

t4 \2
t4B
156
155
154
155
144
143
t4 1

10
11
36
36
3B
18
28
38

68-16 27
61-19 26
59-36 18
33-33 15
27-41 1"3
33--45 11
38-34 11
26-66 10
21.-40 I
LL2 18-45 3

9032

Avgift 150 kr. (för icke irisedelston).

FJ

-

It*ttuiö-fotttten

fl. s:n&rs hingstförening.

Kronan ersätter merkostnaderna.
Lantbrukaren Helmer Andersson i
östergården, Kinnarp, har av regeringen tbeviljats ersättning av kronan med
1,500 kr. för merkostnader, som åsanr'kats ,honom genom att han återuppfört
en nedbrunnen ladugård På en annan
,plats än den gamla, Ett återuppföran:
de av ladugården på den gamJa platsen
ansågs närnligen till en 'början hli lill
olägerxhet för planerad omläggning av

landsvägen Luttra*Älvsborgs läns
grärs. ,Senare visade det sig att vägen
]runde aniäggas på sådant sä1t att hinder inie mötte mot att laduglården fönblev på sin gamla

Matp_otatis,
prima viilsorterad, önskas köpa. (ej
gqtl(jtltig). Alo{ Ni,tsson, Slutarp. TÖ1.
106 Kinnarp.

plåts. tt/y-"l('

.,

;

(

(

Renhållningsstailga föreslas

Falköpingxserien.

Slutarp-Ktittilstorp 6--0, MulleJö--F olkabo 9--5, BJurum-FAIK 9-0' Valtorp-Blidsberg
I
I

3-2.

14 1 0 77--20
13 1167-19
15 S 2 4 68-36
1563633-33
155363?--50
1552829-58
1551940-37
1543833---45
153392L-46
15 r. 1 13 18-54
15
15

Mullsjö
SlutarP

Bjurum

Vartofta
tr'olkabo

VaitorP
Biidsberg
Tomten

KättilstorP
X'AIK B

29
2'.{
,A
-L[)

12
l_1

11

I

o

B 6-1,

Vedauktion.
Genom offentlig, auktion, som för-

rättas i Tången vid Idrottsplåtsen,
gen den 20 maj kl.
Slutarn. torsdaEen
SIutarp,
Johansson försälja
hr
Nils
18, tåier
nedtagna björkar upplagda i_högar
och något a,sp, pa,ssande till ved m' m.
inropare ersåsom
m inroPare
kän
rnig kände
Av miE
hålla tre måRaders kredit.
Slutarp den L2 maj 1948.

rande hälsovårdsnämnd torde böra åläg-

Skan-Älvsborgs Pokalserte

Trädet B-SlutarP

för Slutarp.

Förste provinsialläkaren har nu yttrat sig över den tidigare refererade
skrivelsen från ett antal fastighetsägare
i Slutarp-KiRnarp att länsstyrelsen på
grund av vissa påtalade missför,hållanden i fråga om renhållningen måtte förordna om antagande av en hälsovårdsstadga för ifrågavarande samlrällen.
Förste provinsialläkaren hiträder sökandens förslag odh föreslår i första
hand etr renhållningsstadga. Vedenbö-

Grolanda-

cas

I

alt

inkomma med f,örsiqg

7 AL K

öP

Rasnar Johanson.

47A0

91];rut.

II{g8SE.B1.E''NT

fortstitter i öuri,gt Bl,wtarp sim klappjakt efter Multrsjö. De toå, Bena,ate rna,tcherna ha sö,l,unila inbnngat 4 pod,ng
och 73-7 i, mdlktsot. Men iW tqcks
rindÅ bl,i su&rt att inhiimta Mullsjös
VAR,TOF'TA-F'ft,öIilNDS IIÄR,ADSBÄfT

ter kuar unilet resten au

den 11 maj 1948'
Uppropslistan vid Vartoftatinget i tisOagi upptog endast fyra m&1, av viika 'de
ire" gälicie tiafikf örseelser.- En persol, från

KINNEVED.

forJtig fick 15 dagsböter kt. 2: - för det
behan r-urder 1947 vid upprepade tillfällen
drivit ola,ga yrkestrafik; en pers-on från
slutarp fiak 15 clagsböter ä kr. 3: - för
att han fört bii utan ait inneha körtillstånd,
och en person från Norra Äsarp fick- 12
för' samma förseelse'
daesböter ä kr. B:
- till 20 dagsböter ä kr'
En"meierist tlömdes
B:- får det han sålt ost med för låg fettit'

ha1t.

I

ForshyB?olm

Itr/s-xts.

Ett glatt svenslit lustspel.

å.E nrwno
å

kvrkokassan kr. 2.100, kassan för kSri'kiiga
ändamål kr. 1.013: 67, A. Johanssons rdntefond kr. 928:98, gravkassan kr' 3.366:5E

i

r.'nI
TI

påiar, 1"X4" bräder samt håvstänger hålles i Hassla, Kinnarp, hos
Johannes .fohansson onsdagen d. 19
maj kl. 14. RestäIhring å virke nrot-

Ä. G. Johanssons fravplatsfond kr. 666:79
vinsådeskassan kr. 1.007:40, Kinneved'
sravkassa kr.947'.25, fröken Lokran';z' do

Slutarp-Valtorp 7-1.

äationsfoncl kr. 623:36, kassan för kyrkans
restaurering kr'. 3.300 samt en andra kassa
tillkommen genom testamente, för sarrrma
kr. 11.200.
ändamål
'- $2666
dag hölls pastoratsstämma
Räkenskaperna för de under stämrlan hö
rande kassorna godkändes och ansvarsfrihet beviljades för föregående års förvaltning.

tagcs.

Fivlerecl den 14 maj 1948. '
Linus Josefsson.
Likvid för föregående auktion upptages före auktionens början. 4686

IK innoris fes tpork

Juliusson och hhb. Andersson. Val-

torps bästa man var chb. Domare: E.
riksson, Ulricehaml,

tqs'L\g' slutarp-r(ättitstorp 6*0
(3-0).
Matchen kånnetecknades av dåligt spel
irtl.n båda sidor. Gästernas försvar gjorde
en god insats och fick ligga i för hela slanl.en, enär deras keclja endast tycktes ffunas
oå papperet. Det var egentligen bara i
sista halvlek som hi. och cf. vid ett Dar tl]lfäilen kunde ordna titt några farfgheter.
Hemm'alaget, där Rehn återfanFs som vi.,
gjorde trots segern ingen övertygande insats. f första halvlek kom man ingen vart

not Kättilstorpsförsvaret. F örsta

Nils Dricson

Livet på

ttr,songen.

des samt ansvarsfrihet beviljades.
Behållningen i de under stämman hörånde kassorna uppgingo titi följande belopp:

tr/r-'tr'

spela,r

I

J:II^J
I

Kune uroofs
välkända hottrio {n. G(iteborg
upp tili DANS på törd. p. sönd.
SPEL och SERVERINGAR

rnåIet

lrom på en straff, som ladee in av vi. Rehn,
varefter vv. Strengberg i elutet av halvleken ökade till 2- 0.

-

från föregående år föredrogos och godkän-

:iiapojkarna hunnit bli varma i kläderna.
Itfel s5 småningom tog de hand orn spelet
och segern var i fortsättningen aldrig hcr.ad. he?cmalaget var till en del ommöblerat, sålunda spelade vb. Engdahl, på vyplatsen där han förrest,en skötte sig bra.
få hans passningar sköt cf. Arvidsson två
av de sex må}, som kommo från hans fot.
Det återstående måIet gjordes av hy. A.nrlersson. Helnmalaget gjorcle en ganska
god match och förutom de nämnda rnårk-

iil

Egon Larsson

Ord. kyrkostämma har hållits mecl Kinneveds församling, varvid räkenskaperna

toi"sdagens rqatch mellan rrrbr. lag togo
gästerna ledningen med 1-0, innan hem-

t'r:s chb.

Sickan Carlsson

pocing|liraprå,ng. Det sena,re l,a.get tycks
ncimtrigen ha enila,st guntko, gtuna, uilns-

I

Efter paus gick det dock bättre trots
notvinden, och man kunde p-locka in fyra
boilar bakom den gode kättilstorps- |
målvakten. Tillfällen saknades inte att I
öka måisiffran, men chanserna sumpades. I
I hemmalaget märktes förutom chtr. äwen I
!

V""ji* kvåll ger trion
eft SOENUPPTR4DA.NEE.

TiU vårons trevligaste fest
inbjuder
KINNARFS IF.
Kommitte rade.

Betesd!uren
till Mönarp
släppas månd. den 24 maj med samling
vid gården. Likvid vid släppningen.
4805
Tel. 54 Kinnarp.

Byggnatlstillstånrl WIS - uE.
har av arbetsmarknadsstyrelsen lämnats ,bl. a. Olof Gustavsson, Källegården,,tr'riggeråker, för ett bostadshus där,
Mattias Karlsson, Florby, för ett på'Floby Eossgården 1556, Nils Johansson,
Äsarp, för ett i Kinnarp, Kinneved, lantbrukare Viktor Karon, Kiövåsen, Åslätt,
Äsle kommun, för ett där, AB SlutarPs
mörbelindustri för nybyggnad av ett hostadshus på Backgården 71 i Slutarp,
Kinneved, Holger Fredriksson, Sandhem,

för ett på lunarp, Tyskahemmet, Sandhem, Folke Mann oeh Lars Gustavsson,
Floby, för ett på Trädgården 1336 där,
tr'ritz Johansson, Mullsjö, för ett på To-

restorp där, köpman Karl Bergman, Vartcifta, för ett där, Birger Friksson, Jönköping, för ett på Gunnarsbo 12, Habo

kommun. snickare Lennart Svedkvist,
för ett i Kyrkeryd där.

Habo,

Falköpingsserien.

aiköping-Mullsjö 0-8, l'oikabo-Slutrrp 3-4, Biidsberg-I(ättilstorp 6-0, Vallorp-Tomten 3-3, Vartofta-Bjurum
+,4.
F

Mullsjö

lliutarp
.',rrtof la
i:ril.-l;lbc
i:iiidsbe;:g
r',rålt.or:p

fomtcn

tr{ättiistorp
PAIK B

1615 1
1674 1
16934
root0
LtröJa

0
1

1e619
16538
16 44 8
16 3 310
76 1 114

85-20
ry1
'q
72-40
try cn

31
DG

2t

1c

.tö-;{
r{r
J -1.,
-3
1;,:
32.,-61

4tl

36---48

72

27 -52 I
L8-'62 3

Skara-Älvsborgs Po,kalscrie.
Träcle'r B-Grolanda 5-4, Slutarp

Bii --3, l'loby B--r,ia;'to'fta B 6- 0.
10 8 1 L 41-18 L7
lrär-lct Ei
'lrolanda1063154-18
15
10 5 41 33-10 14
.,r'lcl.r;rE
'lsarpli"34428-2'{10
.lilutarpB
10 3 2 5 23-29 E
KättilsiorpB 10 2 7 7 B--'47 5
10 11 813-53 3
Valtoft:iB
;t,ri-rl1

Kaffeksrt utlämlta$r
SLUTARP månd. 24 maj k].'15-1?.
VÄRKUI\IIA månd. 31 maj kl. 14.
BRISMENE onsd. 2 juni kl. 1.0-\2.
EKARP onsd. 2 juni kl. 15 och 17.
KINN.{RP måndagar l<1. 9-12.
De, som den 19 april å grön blankett
A 150 deirlarerat höns, kunna nu å blankett C 500 ansöka orn tilldelning.
Glöm ej att avlämna veddeklaration,
samt den vanliga 1-jgni-deklarationen å
areal och kreatur!
492X
Frökinils ltuistidsnärnnil.

Gösta A. klev direkt upp
rfs i eliten rned sina tE,ig m"!

I

dan Är:re Nilsson, Bredared,

Slndast något över 100 personer hade
sölrt sig till Odensplan på annandagen, då
KII{JM hade anordna.t sinå nationella tävlinge.r --- konkurrensen från fotbollen och
det vackra vädret var för stark. Det var
emellertid synd, ty det som här bjöde var
sannerligen inte vardagsmat. Stötar på 15
rn. och mera i hula höra lnte till det alltför

75. I(anske resultaten i

fållit ur

på

grenen förklaras,

om man tånker på. den besvärliga vinti eom
rådde.

Skulle man sårgkilt nämna någon mer
gren, så vore det i så fall diskuskastningen.
Där var åter Gtista Arvidsson! T. o. m. en

sådan diskusspecialist som Lars-Åke Johansson, Skeckan, fick stryka på foten:

att det var en bygdens egen
son, som presterade dem, är bara en anledning till ytterligare glädje. Och till det
vanliga och

43,7ö rnot. 43 m.

jiim:lt.

Så skulle man även

kunna närrura l$00-meterslöpnlngen. Som
ai]';för vanliga hör ej heller att löja 100 m. väntat segrade här grant löpanCe Sigge
Persson, F{er:rijr.lnga, doeh. sedan triad-Äxel
på 10,8.
sista tampen. I
Ilåda sakerna hände emellettid vid Persson givit sig först påy'.xeisson,
FAIK,
i(Ftr-L'I-tävlingarna och de sorn svarad.e för B-finalen . visade Sven
deur, roro Gösta Ärwidsson, FÄtrK, resp. garnla gocla tai<ter.
Soin vanlip".l;. nii;: IiE'lTM står soirl arranGunnar Skogiund, I{FUM Borås.
gör, gingo täviingarna väI i iås.
{}m Gösta A.
är egentligen lnte mer. att säga än atl han I Resultat:
nu ined sina 15,13 tog det avgörande Eieget | 1000 m.: 1) R, Sindeby, !'ikingen, Gbg,
in i ilen absoluta sverrska eliten. , Det var lZ,lS,Z; Z) Sr"en-Olof Andöisson, U< VfiW.*,
knappast en överraskning för -alT gg*lZ,tl,Z; g) N. San.clberg, Jönköpings AIF,
liunnat iaktta Gösta på närmare håll.- Re-- iZ;474;. 4) J. Gregory, Hager.s IF, Skövde,
,1an i fjot var han jri uppe och nosade palz]ååp; il ä. ö#G;", I[tulJsjö ff,2,57,4;
'
15-:r.ieter':;grä.nsen. Ätt han-.. ig_g"q i. -gå, lOj
rt.' Ax"lss.rrr, Ki..::iaips f, B;C^5,0.
''r<r:*'
diirtill
och
,songens f5lsta
1) c.' iuvici:isä1, Fa11iöpings .arK,
:å det
,ti:ligt
^taliing
glåinsande:_esultat,
är ii rs,r:; e; Ii. Arvi,ls:i;n, l'ai,i<öpings-ArK, ra,c,a;
sliulle nå ett så
dock ägn:r.t att iörvåna. Efter att. l" h? lB)'T,års'Ander-oscn, Slrackan,kails.bcrg, fe,Og;
r0Le Pb'4) s
eet.i n.n{)}n
ieil
man t'IIl(:ll('r'Liu
emellcrtid inte,pårai
tvrvtal' rIrsr).
hrnr,rn Lvivlai'
4r: -,'.r,T.r
I-"r.
Bagge, i:tLr
.r....a:-n..i IF.
rF. i3.12:
i3,11; 5)
5j Lars
s. R:osc.
,rrt h.:r :;r5ckrt sx.'i''J kcrnmcr'att göie,be-;ar..--'.r",rri"'.1"",- l.'-, .k";.-K"rl;-b";i,' :.lBl;
L_vdiigt iirngre. I yina stötar v^isad. ,h1" i 6)'iCO
Ragnar Anders,rr;n. Karlet,y, 11,641'
r" i:.rT-. on snai,bhet och e'n fo'ce i. dc I
ä.: 1) G. ;1.:,;,,;:.,.1. KIT.].M. Borås. 1.0,8:
qii
r:,an
tiqi
a;rfr'r:.r;ile:ttcn,
sroin
:r',
lti .:l::. itviul.r.
itl::j..1
fg.,., Gusta.,,.s. :, :,:ic]<ans IF, Karisbörg.
lZ)
l{
hos.
cle
s.
g-r'.i:. i:.1i.:r :'irl-f-. lirp,ppast.cns
110,g; B) Harry G'r'..tt:\,-lison, Fa}höpings AIK,
j:,i.:
il

. ,r',r'. l,ti ri,.t

l'ai lr'äXe o:n lli

v;r,rr'u.'r'T*"ä"äi"'töiiill: 4) E.ertii Grutavsson' Tidaholms GIF'
rj,:i ii,;:ia,':lrr stöt.ir r,rätte 14.52 {?:i lilö m. A-final: l) sigge persson, rrerrpin 15
ri,) ilr..JutHrtL::tt
m._jår1lnt::1 d"::,Yi9?lt;urrga
i,.rt' på
iåirgstl
råii?slil i:år
persson,
i.t.-,

)ii,!.{,.ri ii.r.i:rr.iir

KarlXxel
Axel Persson, KinSK,4,09,S; 2) Karl
-t"::::ilrlljunga sK,4,09,s;
had-e han ett nar ra rl,.oo.. Göi!1
tTl$;lnastioms'Sr<, *Joil; B) Ingvar Gustavsson,
son kcrr. .med de förutsättningal h?l
Så lAtingså.s IF, 4,L4,8i' Ä) C.r"r,ä Nilsson, Tida-

fr"
Iågqt, Det gåtler- att- fö.rva|!a pYl,9t!.----,
rrx, ' a,t"o,lj 5) sisvard
Johanson,
v€!E$ vv'*'wv'r'
1 h"r'*
Mot den sprudiande..kra^ften-och sDabb-liäi"by
In'4jil,il-'v/
Harryl-verkade
hetc:-r hos brodcrn Gijsta
rw-- stel11d"
_r^__^:^ u^_r iDiskus: 1) G. Arvideson, falkiipings AJI!
Ärvi,lrr:'n nilstan blek. ,Nu
*y I as,zs; z) ters Äke .rohansson, stirdarrs u',
g1^11^03-_"J".1,:*::f
rr3,00; 3) Hasse Griqtavsson, JönT?'";,,";lj:lxa':sroig,
sitt
tydiigali"Opi"g"
öveitrampar tala för övrigt
"3j1i
AIjF, 38,32;.4) S.-B;ä;';i,;"i";;

språk.

ötl00sz3a.
m.: 1) Holger Johansson, Falköpings
Gtädjantlo va,r
lelri, sq;; ä äl-Cirnäi"ilä"1"i$=rrivi;'F;T:
dli;i:riai' $h,rgir:rnds 10,8 på 100 m. rnen lköping, 54,7; 3) K. Lundström, Jönköping'e
I

4) B. Wib,erg, Källunga Gitr,5öE,
ir;:apirasi:.trelirr det någcn överraskning
-14IF,55,7;
han notelatle jr; i fjol 10,7 och råknas som
l5) R. Ekvall, II1K TidahoJrn, 56,6.
en av olvmpiaaspiranter. En del hjäip hade | [Iöjd: 1) R,. Gefuent, IFT( Skövde, 180; 2)
han nog förstås av vinden, men å andra si- lArne Nilsson, Bredared, 175; 3) folike GusCan äro hånorna på Odensplan just nu så ltavsson, Skac'l<ans IF, Karlsborg, 165; 4) Sixlösa att det ena uppväger det andra. I etn Johansson, Skackans IF, Karlsborg, 160;
Smäckre Egcn Guotafsson, Skackan, tidi- 15) Bengt Andersson, Karleby GIF, 160.
gare tidahclinare, kom in som god tvåa på | l,iingd: 1) Siiren Andersson, trF.T( fidaholm,
10,9. llarry Gustafsson, FAIK, gladde medl6,55; 2) G. Änderberg, Vikingen, Giitelborg.
presea nå-16,30;3)
nå-18,30;3) Nifs
han s&Kert
säkert prea8a
t1,7. Den tiden kan hen
Nils Andersson, Jönkiipiags
Jönkiipings AIF,6,ä.
gon elier några tiondela.r.
1500 m. B-fina1: 1) Sven Axelsson, FalJ<ö|
- Fln misstiikning' blev i någon mÄn höjd- lpings Ä.IK, 1,L7,11 2) Allan Parsson, Klubbhoppstäviingen, där rnan into nådde upp tiII llijs,
Sktivde, 4,,ä,6:
4,ä,6;
lliis, {,10,8; 3) B, Thun6, FI( Skövde,
Ce väntade höjderna. Gefvert visade sin l4) Allan I+arsson, IK \{i.lske, 1+23,2; 5) G.
klass men sta.nnade på blygsamma 1,8O, se- [Frisk, Kinrrarp, 114,4,

tr

Kffidp&å

å TÅNGAVALLtrN, SI,U'hÄhP,
sgndagen den 23 maj kl. 13.30

FAXK B*SLI]TAR,P

Kl.

15.30

FLOBY B_SLUTARP B.

slutarP ztls'qt'

möter på Tångavallen FÄIK:e reser:ver kl.

13.30. Det bör bli två säkra poiing för

hemmalaget,

i

MÅNTA FrNA

Falköpingxeden

RESuLrer eltr-utg,

sd,go d,agens l,jus t:id,

Kättilstorp-Folkabo 10-1, SlutarpF alköping 0--0, lVlullsjö-Vartofta 7-0,
Bjunrrn-Valtorp 6-4, Tcmten--Blidsberg
3-2.

KJums fri,i,ilrotts-

tciuli,ngar på, Od,ensplan på annandagen.
Mest gl,ii.d,janile ur falköpin,gssgngtunkt

aor

giuetui,s Gösta Aruid,ssons 15,15i kula. Hans jrimna serie uå_
sar också,, att (let inte oar frå.ga om
nå,gom s'l,umpstöt. Reswlta,tet tir giuetui,s
nAtt personligt rekord,
med, i,nte minit-

-

Iiittvtrrrr

i,/artcfta
'Iomten
Blidsberg
tr'olkabo

I(ättilstorp

oflL d,et blir gtterligan"e
sonl,nl&r. Kanske rent aD Th,age petter,gsoms skaraborgsrekoril, pti, 15155 kan

FAIK B

82-20

71--22
[ :r
Qry

'':"1
A.l

3.:

:iil
/L;
'i a

39--5r) 7't
48--60 13
36--67 13

36-64
31-53
l.8-62

13
11
4

-Floby
Grolanda

I

DIEKUS
clen gode Gösta framfötterna
och slungad,e i,utiE slti,uan niira ll m.
En negati,u öuerraskni,ng bleu d,iiremot
storabror Ha,rry, som i, Itul,a liit såg beaegras med, d,r-gga r,wtent, oclt, i d,iskus
föred,rog att brgta ttiuti,ngen. Ecir fat-

B 1-3, Åsarp-Trädet B 4--2.

Trädet B
Floby 13

Äsarp

Slutarp B

KättilstorpB

I

tas det iinnu, å,tski,Ili,gt i, d,en gartta for-!
I
I

11 73154-79
11 81244-22
11 6 4136-11
!244432-20
11 32624-32
11 2 7I
8-47
11 11913-53

77
17

rEr{AFToN

rnsrPAEKEN, KTNNARF,
I
ItOrdagen den 29 maj med början kl. 20.
SERVERTNG.
lror-xr.oxan

Smålands Originat nr 68999, bortkom
natten mellan Pingstdagen-Annandagen. Rättsinnige tilh'a,ratag. torde ilmed musik och ledare.
återlämna den i Lilleg, Kinnårp.
Tel. 28.
i,uI'tsOLL.

?alyqg,

Slutarp-Falköpings AIK B

(H.

Jumbolaget stod för bravaden att Iugga
Slutsrp på en poäng i m måUös titlstäIlning, vilken går tiII hävderna som en av de
särnsta matcherna på Tångavallen. Det
brast i taktiekt hänseende hos hemmalaget
som så gott som hela matchen pressade tillbaka motståndarna tlll deras eg'en planhalva dåir alla I "spelet" deltagande voro
församlade, så när som på Slutarps chb.,
-rilken höll sin måh'akt sällskap. Det biev
inget utrymme för vare sig frarnspelningar
::trIer skutt cch Siuterps forwards blevo ett

lrärte pirfolohyll.
alköpings Befälsutbildningsförening och
SJ:s pistolskyttektubb tävlade i söndags i
riksskyttetävlingen i pistol å hemortens banor. Inom befälsutbildningsföreningen blevo de bästa resultaten:
F

7,65 Walter: 1) John Sidevall 152 poäng,
2) C. E. Carlehed 151, 3) S. Barnö I49,4)
N. Lundin 131, 5) K. G. Johansson 120, 6)

iätt byte för det

. ,.,"

:lH"*.r oeh GöEl*

ti[4

I ",r

hälsningär.
?. S. Sanclberg, 1-irn::lele, dömde.
I

I

hade i söndags korporationsskjutning vari
11 lag deltog. De bästa resuttaten blevo:
|
I 1) Slutarpg Snicker{fabriks lag 282 p., 2)
F&ls, Jordbrukare lag 261, 3) Egon Johanssons lag 267, 4) Axtorps Jordbrukare lag
255, 5) Söder-laget 252,6) Kari Karlssons
ila,g 25I,7) Georg Johansons tag Z5]-.
i Kl. [I-IV: 1) G. Johansson 99 p., 2) O.
Andersson 97, 3) B. Engdahl 92, 4) E. Jo-

I

ffivn$fuså*oå*"

I

r

|

I

I

hansson 91,5) S. Johansson 91, 6) B. Ragn&rsson 90, 7) E. Gustafsson g0 p,

!(t. X-lt: 1) R. Fredriksson gB p., 2) K.
Öman 92, 3) K, Karlsson 92, 4) G. Johansson 92, 5) K.

Kinneved.
EXTRA PASTOR"ATSSTÄMMA
månd. den 31 n:ri 1948

i Nya skolarv
kl.

Xirnevetls Skytteförening

I

zsls-q9.

l::ä:ig,,åil

15.

OrilL

i ftydboholm,

Gösta Ärvidsson, Falköping, segrade i
kula vid de 5:e Rydboholmsspelen, som
gingo av stapeln i söndags, I{ans resultat'
blev för hcnom ganska blygsamma 14,84,
rnen så voro helier lnte banorna i bi{sta
skick, och. dessutom har Gösta den sista
vechan arbetat I skogen och var dår'för en
smutra stei i leder:ra. Han trodde inte sjäiv,
ått han slrulle komma över 14-metersstrecket. Nu kom han i alla faII över 14,50 i
samtliga stötar. Göstas vårste konkurrent,
Thage Pettersson, Lidköping, stäIlde inte
upp. Ilarry Arvidsson slutade på 3:e plats.
Olle Lind6n ficl< revansch på Oile LJungi Gii.teborg. . Ha:rs tid
1,.52,8 ger honom även äran av att vara årebäet i Sverige på distansen. Stig Daniels-

son, öIS, rehablliterade sig också genom
att vinna 100 m. med tiden 10.8 före irlilndaren Gregory (11,0). Bosse Eriksson kastade släggan 53,18 m,

}lå.kan Lidmar vanrl utan några till synes större anstrångningar korta häckloppet före Börje Rendin från MÄI.

En av tävlingens intressantaete grenar

var rnötet på 5.000 m. mellån Gösta Jacobsson och Bertil Albertsson, Uppsala. Tredje

OS-aspirerande part i loppet var MohedaJohansson. Albertsson hängde lätt meil i
"Jacobs" alltför tama tempo, oöh när löparna gått ut ur sista kurvan slog han om
tiil sprinterfinlsh,.vilken inte "Jacob" med
bästa vilja i världen var i stånd att besvara.
Resultat:

Häck 110 m.: 1) Håkan Lidman, Rydboholm, 14,9; 2) BörJe Rendin, MAf, 15,4.
Kulstötning: 1) Gijsta Arvldson, Falköpings AIK, 14,84;2) G. Hernfors, If,'Kville,
13,88; 3) Harry Arvldsson, F&lköpings ÄIK,
13,80.

IIöjd: 1) Ä. Duregård, Skara IF, 1,85; 2)

G. Lindecrantz, öIS,

: :. .r,_., ,d!,;

{)S-proven i Fi.1'45oitot* nåsta
| .Till de s. k.
bl. a. Flarry och Gösta Arvids-

samlade falköpingsiaget,

:om iiven gärra spelade bollen över sidlin.r€ro&. Gästernas rnålvakt var den som
irorn att rll}ärltas mest octr med tur och
skicklighet räddade han sitt mål från på-

H. Högberg 118.
M/40 (9 mr.n,): 1) E. Englund 152, 2) N.
Bergsten 744, 3) G. Passberg 138, 4) Ä,
Schortz 132, 5) Mårten Gustafsson 128, 6)
A. Skantz 112.
M/07: Hi. Moberg 106.
SJ-skyttarna uppnådde följande resultat:
1) Harry Arvidsson 154 (dagens bästa resultat), 2) Y.-Ralh 15Q, 3) Ivar Jonsson 143,
4) S. Ahlin 138, 5) E. Kavlert 137, 6) G. Jo-

muia

gren för nederiaget

1

Ilarry Arvidsson.'sltq<'

G{isin Aruidsson tlatttt

12
8

lanordnar Kinnarps Samhällsförening i

cykeln

"

omfatYiassefna L-6

1e

I

J

i. ":

Kinneveds folkskolestyrelse'har hos

regeringen 'esvärat si$ över att skolöverstyrelsen vid fastställandet av organisationsplanen för Kinneveds skoldistrikt,strukit växellovet för klasserna
3--6. F olkskolestyrelsen yrkar nu att
regeringen skall utsträcka detta växellov att i enlighet med den av kommunalfutlrnäktige antagna organisationsplanen

Skara-Älvsborgs Pokalserie.

tsr,sad,e

hansson 124.

Lik'qt'

Grolanda-Kåttilstorp E w. o., Slutarp B

rd,ka i,n ii farczanen.

En

fl

1/rlfnrn

_ och
att se,
putsni,ng au i

rnen.

f,l

Siutarp

re cin 35 cm. putsad,es d,et gamta
öntressa,nt skatt d,et onektigen bli

ÄVEN

16 10
15 2X
1n 11 34
17 6 47
1t
518
6110
a7 539
538
t7 4 310
1a L1Ä

Mullsjö

metersstöt

Kinneveds s'koldistrikt.

Ärp 91, 6) E, Svensson 91, ?)

O. .pleson 85, 8) G. Ändersson 84, 9) E.
Kel6n 83, 10) H. Johanson 81, 11) R. Arp
Bo p.

zb/r-qr.

100 m.:

1,85.

1) Stig Danilesson, öIS, 10,8;

A. P. Gregory, Eire, 1L,0.
Löpning 800 m. res.-gräns 1.55: 1)

2)

OIIe

IF Elfsborg, 1.52,8; t) Olle Ljunggren, öIS, 1.53,3; 3) Rune Guetafsson,
Jönköping, 1.53,8.
Löpning 400 m.: 1) J. P. Reardon, Eire,
49,3i 2) Bebbe Storskrubb, Finland, 50,3.
Löpning 5.000 ry.: 1) Beftil Alberteson
Uppsala I.fl", 74.47;2; 2) Gösta Jacobsson
iI{ Ymer, 14.42,2; 3) Erlk Johrlu:sson, Me.
Lir:.c16n,

heda, 14.54,8.
Släggkadtning: 1) Bo Ericson, ÖIS, ö3,18;

2) Evert Linn6, Elfsborg, 60,09.
Löpning 1500 m.: l-) G. Bergkvist,

IF,

3.58,0;

2) Sture

4.00,2.

S'Lavhopp:

Gefle

Landqvist, Vikingen,

1) Erling Kaas, Oslo,

Ragnar Lundberg, Södertälje,

4,O0.

4,1.0:' 2)

Löpdng 200 m.: 1) Ä. P. Gregory, Etre.
22,3; 2) Stig Danielsson, öIS, 22,6.

Slutarp.

Sver tlb-*s'
å{i**arp I {rl idroll.

Rovfrö
'till

salu.

som gick Bogrande ur
ii'lidiroltsri::abiinlngen mot giistande l(l-nnarps trF på Odensplan i tlsdage. Sitfror:na
kunde skrivas till 48---44, sedan "hemrnalaget" vunnit en klar och övertygande e€ger i den avslutande
och avgörande _.
stafetten 4x10O m.
Följande resuitat uppnåddeo:

Det blev

S4NDENS.

5140

All körning

10C

över tnina ägor iir nu förbjuden' iVIön:rrp, Lillegården.
Gunnar Carlsson'

Sticktorv

salu

å

LILLEGÄRDEN' MöNARP.

2$ $t, t{0ru $
es

tilt

salr-r. LYckorna,

SIr-r tarp

FalköPingsserien'

-.yyli-

7
Blidsherg-Folkabo
-2, Yaltotp ii. "1i.".ätrofla' Si'-'tarp'G-4' Fatltöping
;'r.ilisLolp 'l- 3, Iornten- 'tJiurunl^ '--r'

t8 77 1 0 99-23 35
iå rs 2 t 75-22 32
iau B 5 79-46 2s

,iu11sjö

ilutarP

Sjurum

is64B37-4816
iå 6484L-5L
19
7 1 10 55-s2 1'?
187L
1q
å s ro 3s-74 13
1853
iä å e ro 3B-?l
18 4 3 11 34-57 116

,'artofta

j'or:rten

Blidsberg
r'altorP
-rolkabo

.{ättilstorP

222 t4 22-85
18 2

^IAIK B

KFUM ]IIÖTER r.INNARP I FRI IDROTT.
En klubbmateh i fri idrott kommer i
på Odensplan
t*iff Xf. 19 att utkämpas IF
' Grenarn-a
:nellan Ii[,'UM och Iönnarps
;)li föIiande: 10O, 400 och 1500 m', höid oc}I
rå"å0, r,"ru, disius och spjut samt stefett
4x1.00 m-

i *oi sot resa llFlrlf:s

Skövde i" och

t

m.: 1) Stig Karlsson, K, 11,8; 2) L.-

i.ri!n$,rli, I{, 12,0; 3) O. Torstensson, I(i,
i2,il, 4) It. Sand6n, I(1, 12,6.
400 ;ri.: 1) O. T'hörneli, Ki, 54,0; 2) Ii'
'r,:iihci:nscn, K, 54,3; 3) Stig Karlsson, K
55,8; 4) i,,{. Sandön, Ki, 63,6.
150C rc.: 1) ltrlCor Andersson, Iti, 4.28,4;
2) G. tr:r:ish, Ki, 4.41,8; 3) Y. Lindgren, K'
4.42,8; 4) Stig Karlsson, K.
iiula: 1) f. ArvicLsson, Ift, 11,?8; 2) L=fr.
Linnarsson, K, 11,09; 3) G. Frisk, Ki, 10'60;
4) It. Aineman, K, 9,93.
I)iskus: 1) L.-8. Linnaxsson, !l' 32,65; 2)
-&. tr{olmström, I{, 28,86; 3) Eidor Andersson, Ki, 25,66; 4) E. Kä116n, Ki, 24,58.
Höjd: 1) O. Thörnell, Ki, 155; 2) P"ernt
Jonsson, K, 155; 3) O. Gardemar, K, 155;
4) E. KälI€n, Ki, 150.
Liingd: 1) O. Galdernar, K, 587; 2) !i.
Wiihelmsson, I{, 580; 3) O. Thirnell, XLi.
561 ; 4) Å. Torstens-<on, Ki, 500.
Si.åfett 4x10O m.: KFUM 49,0, Ilinnari-i
&1.

xqt

18-årsjun'

till

för klubbmatch mot Hagcn'

höstas möttes de båda förerunga'rna pa

då vann hemmaförenjnCeL -l'
- återgäldar nu alltså besöket'
Tre man ståIla upp i varJe gren' t76-t+t.

Odensplan
-iff'uu

."n

Vartofta'-aSlutarP {L-4.
Slutarp drog
*i längsta strået i matcheq
*or vaitottt sönäags och segrade. med
giffronea 4-0. I hah'tid var ställningen
0 4. Vartofta stålide upp med vinden
i r]'ggel och hade som föijd därav--dct
.re:;ta a.v srielcl trnder första halvlek' Några rnål ble; det dock inte.
Efter sidb)'tet blev det Slutarp, som doririnera<le, öch redan efter c:a 5 min' spel
ira*: taget titlskansat sig en t99"--t"g *."9
3- -0. oöh några min' serlare tillkom det
fiårde och sisla målet.' De flesta av målen
betraktas som förwarstabbar.
ååste
---Matchen
var f. ö' en gtanska tråkig och

ojusttilstäIining. l/b'\(

TÅNGAVALLEN, SLUTARP'
or-sdagen den 9 juni kl. 20.
STENS LEKGÄNG leder fcilklekarna.
5473

K. S. F"

I{inneved

Pråstbolet samt rivning av den gamla.

ii

R.-fri KO

il'l

I

salu, kalvstälining den 2 juli, 4:de
il kalven. TeI. 56 KinnarP.
I

till

dl

"nytt
per$@måågt" i $is[us.
r/b-rr(,
Gösta A" satte

i
i

Gö;ta Arvidsson, Fall<öping, var cndast
ett tuppfjät. fi'ån 15 m. i kula och satte per- |
soniigt rekord i diskus med 45,32 vid l(nne i
Klevas friidrottstävlingar i söndags. K.
Klevns egen Veikko Reino vann spjut på |
I

I

över 58 rn. och Falköpings Bengt Steffner i
Iångri på 6,62, en cm. före Sör'en Andersson, I
Tidahoim. Skara tog hem stafetten.
I
Tal höIls :rv förbundsordf, CarI Asplund,'

Faikiiping, som förklarade idroltsplatsen

invigcl.

Resultat:

11,0; 2) Bertil Gustevsson, Tidah., 11,0.
I{uLa: 1) Gösta Arvidsson, Faiköp:, 14,86;
2) Lars Andersson, Skackan, 13,02; 4) Ragnar Ändersson, I{.arlebY, 12,0?.
Spjut: 1) Veikko Reino, K. I{leva, 58,15.
1.500 m., öppen tävling: 1) Nile NicklaeEon, Hagen, 4.11,2.

400 m.: 1) Egon Gustavson, Skackan,
52,0; 4) Holger Johanson, Falköp., 53,8; ö)
H. lVilhelmsson, I{F'UM, Falköp., 54,2.
HöJd: 1) A. Duregård, Skara, 19t1.
1.500 m., stlp.-tävling: 1) AUan Persson
(klu'-blös), 4.23,4; 5) John Persson, Palk.,
4.39,4.
5.000

m.: 1) Gunnar Nilsson,

Il'K

Tidah',

2) Sven Axelsson, Falköp., 16,07.
Längd: 1) B. Steffner, Falköp., 6B2i

16,03;

2)

S. Andereson, Tidah., 661,

Diskus: 1) G.'Arvidsson, Falköp.' 45,32;
2) L. Å,. Johansson, Skackan, 43,41; 3) Es-

kil E:'iksson, Hagen, 42,87;4) Urban SveDsson,

!{irr*atp *[og

i

l{arEebv

alköp., 41,16.

-'r'

IF slog i söndags Sarleby i. en
klubbmatch i fr'i itlrott på Tångavallen,
46-42. Resultat:
Slutalp,
- iOtr ä.,med
t) O. Thörncll, Ki, 72,7" 2) M
I(innarps

Iti, 12,5; 3) R. Kardetl, Ka, 13,1; 4)
A. Andersson,.O.I{a, 13'2.
lhörneil, Ki, 57,0; 2) Sven
400 m.: 1)
Sand6n,

Bengtsson, Ka, 61,9;

F

At

lriidrol$srno$eher*.

Dansbana,
storl. 14 X 16 m., till salu.
Slutarps ldrottsPlatsf örenin g.
Tel. 113 KinnarP'

3) Sigvard Johansson'

ra,to,z; 4) M. sand.n. Ki' 69'6.
l'500'm.: 1) Sigrzal4 Johansson. Ka'
4.3],,6; 2) Sven BengLsson, Ka, 4-'31,7;. 3)
-Oidor'Andersson, Ki, 4.44,8; 4) G' Frisk,
Ki. 6.23,2.
kula.: l) A. Frisk, I{i, 72,22i 2) Andels

Arale Ändersson, Ka,

Matpotatis,
äVen Alpha, önskas köPa.
Olof Nilsson, SlutarP.
Tel. 106 KinnarP.

Ki' 9'18.
1) Anders Nilsson, Ka, 36,90; 2)
ÄrirJAndersson, Ka, 33,79; 3) A' !'risk, Ki,
33.02; 4) Å. Torstensson, Ki. 23'75.
Spiut: 1) A. Frisk. Ki' 45.48; 2) Anders
\ilön, lKa, 44,28;3) Ä' Torstensson, I{i'
43,50; 4) K.-E. Anderss-o-1' $3, ea^'lo'.
lrtiio,'r) A. Frisk, Kj, 160; 2) Anders
I(a,
Ändersson' Ka,
Bengt Ändersson,
160: 3) Een€it
{ilssän. Ka. 160;
il
155.
15-5'
T{iell6n.
Ki.
rti,
kjell6n,
ldor";t'E.
--iLnsa: 1) b. thörnell, Ki, 5'95: 2) Bcngt erhålier plats den'15 juni. Äke Gustafs5583
son, Ledsgården, SlutarP.
Andcröson, Ka, 5,36; 3) M' Sandön, Ki' 5'31;
1) R. Karclell, Ka, 5,31.
4) M. Sanaen,
!.0,13;
--bi*r.""t

anordnas å

av ny ladugårdsbyggnad å

'100 m.: 1) Egon Gustavsson, Skackan,

Nilsson, Ka, 12,00; 3)

-Qe{,e"*.&wo

s/u'..lv'

Extra pastoratsstämm^e hölls i måndags,
varvid bestöts a.:rtaga anbud å uppförande

K3-T-1:M,

_-:::

,{INN.A.RP-KANI'EBY I FRI IDROTT,
dn klubbmatch i fri idrott kommer i
,i-)r"gon ki. 14 att utkä::pas i Kinnar'p nlelan karlebY och KinnarP. 2.71f,'qn

SlutsPelad'

KINNII\rEI}.

ffiFEJR{ v&&m

Jnrdhrtlk$firh'..etare

lfasffighets-r Ktröäffinrs-

I

oeh ffinösöreauktton,

Genom offentlig auktion, som förrättas i Axtorp, NoIg., Kinneveds socken,
lfr'edagen den 18 juni kl. 11, låter Ernst Andersson med anledning av avflytt-

I

lning och upphörandet med jordbruket försälja sitt heniman 3/16 mantal' Ä.xItorp Nolg. 3a i Kinneveds socken, att tillträdas den 1 aug. i år eller 14 mars
11949. Hemmanet ligger intill allmän väg Alarp-Grolanda, har prima hus, näsftan nytt boningshus om?rum och kök i första våningen och 2 rum oeh kök i
andra våningen, har elektriskt ljus och kraft, va-tten och avlopp i boningshuset,
I
värmeledning,
bra ladugård m. m. Vatten infört i ladugården, släphiss, plats
f
12
bundna
kreatur, föder 12 kreatur och 3 hästar. Prima brygghus, skjul
lför
foch hönshus. Areal cirka 24 hektar, därav 10 hektar odlad. jord med. odlad
lmosse, skog

till

20.
5840

i Kinnarp
slb-qtr,
och Slutarp.
Kommunalnämnden i Kinneveds socken har nu till länsstyrelsen avgivit yttrande i anledning av krav från fastighetsägare i 'Slutarp om fastställande av

husbehov.

hälsovårdsordning ,för 'slutarps och
Kinnarps samhällen. Kommunalnämnden, som yttrar sig i egenskap av hälsovårdsnämnd, anser att en renhållningsstadga kan vara rbehövlig för ifrågavarande samhällen. Endast en renhållningsstadga torde emellertid icke
lösa den för dessa samhällen mest brännande frågan om avstjälpningsplats. Då
nämnden ej kan finna, att en landskommun har laga skyldighet att anskaffa
(inköpa) avstjälpningsplats . eller ens
rätt att expropriera jord för nämnda
ändamåI, har nämnden sökt träffa över-

specificeras.

Iras. fnre lösegendom, såsom orgel och'diverse möbler il. ffi., som ej specificeI
kredit, andra får
I Au mig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders jag
mig tills den
lbetala kontant. Ägandcrätten till inropad vara förbehåller
blivit
till
fullo
betald.
I
I Slutarp den 10 juni 1948.
Ragnar Johanson.
|;5761

enkommelse med enskilda jordägare om

att fastighetsägarna inom dessa samhällen skulle få inköpa ett område att an-

t-

segrad; på Tångavallen.

frf.

Börstigs IK besegrade i söndags ett reserwfyllt-I{innarpslag i fri idrott på Tänga-

vallen nted 54-42'
Resultat:
700 m..: 1) S. Utvestig,8.,72,7; 2) OIle
Torstensson, K. 12,8; 3) Stig Karisson, K',

f3,2; 4) Ilans Svensson, B., 13,2'
tr00 nx.: 1) A. Quick, 8., 6O'2; 2) A' Torslensson, 8., 61,8; 3) Olle Torstensson, K,
i4.
7.500 m,.:
Torstensson,

1) Ä. Quick, 8., 4,42'8; 2) L'
8., 4,43,4; 3) Krister Nilsson'
K., 5,43,2.
Kuta! | EIon Ärvidsson, K., ]7,21; 2)
S. Ulvestig,

8.,

10,89.

vändas

Gosta Larssons
Bilskola,

tirtltf, f ils f e$tparf,
Årets stora succö

8,27,87.
'Spjut:

z(Ld.Le&Lu azLtzn

S. Ulvestig,

IorstJnsson, 8., 530; 3) Ä. Torstensson, K',
i27.

Btafett I ggr

a/z banuarts:

1) Börstig

2) KinnarP 1,14,6.
!,72,4;
'
Biutrewl'tat; Bdrstig 54, Kinnatp

42.

Q/nq-&e Stoaz
med sin charmanta hawaiiensemble spelar upp
tilt D A N S på lörd" kl. 20 och sönd. kl. 19.
l:

4 st. fälgar
17' däck,
köpa. Tel. 131 Kinnarp.
passande 4.00 ell. 4.5n,

önskas

avstjälpningsplats men detta

frågan.

KINNARF. Tel.32.

3) A. Torstenssog

t1 Åke Torstensson, K., 47,28;2)
8., 42,37.
Eöjd: t E. Kjetl6n, K., 160; 2) Hans
150.
Svensson,
- Ltngai 8.,
ti s. utvestig, 8., Err; z) -4.

till

ha inte lyckats. Gentemot förste provinsialläkaren framhåller nämnden att
30 par. hälsovå,rdsstadgan ej torde gälla
för nämnda samhällen. Då nämnden
ej inom sig har någon som är juridiskt
sakkunnig, är det svårt att yttra sig i

Dåskras:-1) Sven Andersson, K., 29,86; 2)

S. Ulvestig, 8., 28,91;

Styrolsen.

tr'rågan om renhållningsstatlga

Köparen skall lämna 2.000 kronor kontant och fullgod borgen. Närmare
lupplysningar lämnas å stället eller av undertecknad. Villkoren tillkännagives
vid utropet.
I
I Kl. 14 samma dag försäljes kreaturen och lösegendomen, varav nämnes:
| 3 hästar, därav 1 sto 11 år, 1 dito 6 år och 1 dito 1 år. 11 kreatur, därav ?
funga kor och 4 kvigor (1 betäckt); djuren reaktionsfria. 1 sugga med grisar.
Maskiner och jordbruksredsk'ap: 1 st. Herrljunga halvreRsande tröSkverk,
Igröpkvarn
Kvänum nr 2, ny halmfläkt med rör,' YStads l-rael{elsöverk, 2 hästf
Iräfsor, vagnar och slädar, lastvagn, skrinda, nästan ny slåtternåaskih med appalrat, harvar, plogar, krok, decirnalvåg, stolpar, stängseltrad, brädier, cirka 500
Ibra taktegel, slipsten, selar med tillbehör, cykelkärra, skottkärra m. r]r., Bom ej

[Ilvestig och Quick dubbel'

uppbördsmöte i Kinnarp hos Svedberg måndagen den 2L/6 kl. 18 samt i
Slutarp å Karins kaf6 tisdagen den 22/6
kr. 18.
Extra möte med kassan för att konfirmera vid årsmötet fattade beslut om
stadgeändringar kommer att hållas i
Slutarp I Karins kaf6 fredagen den 2516

kl.

I

I

|(innnvsds Erk, $iukkassa

'håller

I

r

I

,

Fullstilndiga basaranordnin gar.
Besök årets trevlicaste

Slutarps Samhällsförening

$IOr AIJKTIOI'|

anordnar sin sedvanliga

å

klötter, timotej och råg,

Genom offentlig auktion, som förrät-

lllllllillIilril!ilrIHHilnl$ilu$ilfl
Midsommardag:arna å IDROTTSPLATSEN med början midsommara-fton
och midsominardagen kl, L5.

MUSII(:'av Pentaverkens musikkår.

den 28

fi rt
19

UPPTR,ÄDANDE av Boråa manliga

elitavdelning.. (16 ma4),
UPPTRÄ-DANDE av Kalle Klii,inma

Skövtle. (20 man).
FöBEDBAG av Kyrkoherde Vilh.
öhlin, Blidsberg.

Drr"ns

kl.

och dragspelsvlrtuosen ilosäppi.

Isring rnidsommo,rstå,ng.

l}lidsommarafton: kl. 19 Musik, 19.30 Föredrag av !'olkskoilärare Valter Dahlön,
kl. 20 Uppträdande av Kalle Klämma och Josäppi, 20.30 Fotklekar, kl. 22 Kalle
; i . r:
Klåmma och Josäppi, kl. 22.30 F olklekar,
:

Ilembygilsfeet i Slutarp. 8./6-tt,
Slutarps Samhällsförening anordnar

under midsomrrnairdagarna sin sedvanhembygdsfest. Denna festlighet
har under åren rönt en allt livligare
anslutning och kan betraktas som en av
bygdens största fester.
På midsomrnarafton blir det bt. a. kl.
19,30 föredrag av folkskollärare'V. DahI6n. På mi'dsommardagen inledas festiigheterna kl. 15, då Pentaverkens musikkår, Skövde, marscherar från sarnhället ,till festplatsen, där musikkåren
sedan konserterar. Kl. 1? talar kyrkoherde V. öhlin, Blidsberg, över ämnet
"Hemmet 'och hembygden" och k'1. 19
blir det uppträdande av Borås manliga

llfid6omrn.a,rdagen: kl. 15 Pentaverkens musikkår marscherar från samhället till
festplatsen, kt. 15.45 Hälsningsanförande, i<1. 16 Konscrtmusik, kl. 17 Föredrag
av l(yrkoherde Vilh. öhlin (Ämne: "Hemmet och hembygderl"), kl. 17.30 Konsertmusik, kl. L9 Uppträdande av Borås manliga elitavdelning, 19.45 Uppträ'och
dande av Kalle Klämma
Josäppi, t t. ZO.IS Folklekar, tt, 2flSO Uppträdande

liga

av Kalle Klämma och Josäppf, därefter folklekar.

II ö gt

alnr n,ntä g Sxei,ng.

TOMBOLA/SKJUTBANA/PILKÄSTNING
KÄLASTOMBOLA m, m. I SERVERING,
Midsommarafton

1

i

Axtorp, Nolg., Kinnarp, måndagen
juni 1948 kl. 14, låter herr Ernst
Andersson med anledning av upphörandet med jordbruket försälja all å hemmanet växande gröda av prima klöver,
timotej, cirka 5 hektar och t hektar
prima ängsvall samt 0,30 hektar prima
rå9. Uppdelade i olika lotter.
Av mig kände såsom säkre inropare
erhålla tre månaders kredit, andrj får
betala kontant.
Slutarp den 19 juni 1948.
6016
Ragnar Johanson.
tas

KÄGg.LSFEL

Midsommardagen 7:25.
Komrnlttcrade.

elitavdelning.

Völlsontna tir,E sotnnne,l'.effia xtörstll- hembygd*f,ectl

KOm

thåg .' :

:',, ." "

,

Faik't,ru,ppenillobros

fisd $toors hawaiiorkbfier
ta
k#
dssJ;.'satte nytt
på lördag
siindai iYY
:
öch,

KTNNARFSFEsTrÄBK:
I
i

händelse av regn hålles feeten

klUbbfekOfd

med 15.28.

Slutarp.
Hobro, fredag (Från F. T:s utsände). , Höjd,: L) Giite Joneson 160; 2) Jerth FuÄIK:s föråta. framträ.dandelgelsanB 155.
Kinnarps
I.
F.
_^Faiköpings
på {ansk J:P.Pl":.t"*:{g$t en}lar se-l 1.500 ,t?1.. 1) Rune Perssgq_4.11.4; 2) El,, *,r '
- .. :.
ger över Atletikklubben t Hobro. Sett mot lvind Andersen, Aarhus, 4.26.8.
bakgrunden av de primitlva banorna pål räanÅ. 1l Benst
r r__r_r!_^
rtranqf steffner
steffner 6'02; 2) o'
^r_r^öd
lrinnoveds-Vårkumla kyrkliga söntlags' åä?:"1ffäd;'t",:. rä' uå'i,ä.åäää'fil .,-\i:n^!:^:)

I

Föreningshuset,

skola , l,t/6-wf'

nua" _i mana-1g.s *1":o*f_1:y",1
l,I Sommarhemmet,
Mösseberg. .b'arden olf,

taten betrakt&s som goda och främet

t*1";;;:'öää

Arvidsson 18,28; 2) Ro-

]

g:i'""*y*3?ffnJ"itt"1l å,#t]"ffiill;ln.,iiiå,ä'riää;ii uö;s"u"."å"ir,gs.
fem s--tötar omkring 15-m. I fjärde kaetet | +oo m.: 1) Holger Johansson 55,9; 2)
slog han nytt klub"brekord med hela 16,28. 1'KarI Karlsson 66,2'
lf.ir*toS* pr buss. Vid framkomsten till
kyrka., där urban svenseon tog dubbelseger i diskusl. s.ooo rn. 1) sven Axelseon 9.21.8; 2) Eistadens
u.*agr
li'äri.orii"å
Kurr. Larsso;,,::lt ,l'ljir-:
ri.;l;*r"#T,nff;ffi.åH""å:o"JJ;:1,"'9,,*ås:"iT'.må""å"}ff;å; 40,28; 2)
l,\ylk"-h.
pa
barnen
bJÖdos
Sommarhemmet
reäultaten. Iöpningatn" gingo överlag tittl,Gosta Arvldsson 39,20.
lVidlsaft och fingo därefter leka'. 'Så begav FAIK, som haäe et-t lätt lOrä mot de-min-l sto\ett +x100 rn..'1) F*lköping 4?'8; 2)
skaran upp på berget, där dre rutinerade viirdarna. Klubbma'tchen I l{ohro 49.0.
-;lsig den unga
49-23'
gått fint ften var g!19tvrs
Sed.an ,barnen j vanns av x'-ÄrK med
l-är beundrade utsikte;
I Rou.o har
Resultat:
,,glasshunger",
kväll gåller det vlborg
Lördag
t.ottanae.
ställdes
I
ll1ri".äriarrt sin
tag' Miran.
hårdare
det
biir
där
ocn
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Gösta Arvidsson tredie svensk
genom tiderna: 16,72 i Viborg.
då hÄlla den
Hela Viborgs Stadion jublade och sven- säkerhets skull och befanns greum'
7.2ö7
skarna hejade, då Hobros svenske gäst' stadgeenliga vikten
- Rune Persson återPt 150b m. gjorde
den blott 23-årige Gösta Arvidsson, Falköetaxt
ping, stötte t5,72 i kula vid de tiivlingar' igen ett grant lopp' Helt solo från tung'8eg'4. ocb
på
den
han
ftck
mat
tU
förmedAtletikklubbs
genom
Hobro
iom
ling voro anordnade i Viborg i lör43gg Bprungne balan den goda tiden 9,59,6.
kväll, ckriver redaktör Helge Morell JorResultat:
gensen i Hobro till Falköpings Ttdnlng.
100 m.: Karl A. Larsen, Viborg, och HarPubilken följde med spänt intresse hans ry Gustavsson, Falköplng, 11,8; Bertil Gus-

i kulringen. Han inledde
i andra stöten till 15,41'
hade ogiltigt i tredje och "spädde" så 1
tjärde sföten på till 15,45. I femte omgåns"n fick han ytterligare en fullträff och
nådde nela 15,?2, endast 22 crn. från svenska rekordet, I sista stöten sqtsade han
för full.t, men gick på f ö r hårt och tram-

förehavanden

med 15,13. ökade

pado över.

Det år tydligt att Gösta ännu inte nått
sitt maximum utan möjligheter finnes till

tavsson 12.4.

Kula: G. Ärvidsson 15,72; Urban

Svens-

son, F', 11,59.
400 m.: Holger Johansson, F, 52,7; Kalle

Karlsson, F,54,2

Höjd: B. Steffner, F, 1,70; Göte

F", 1,65.

Diskus: G. Ärvidsson, E,

Jonsson,

44,76i Urban

Svensson, F., 39,85.

Längd: B. Steffner, F, 6,41; El. Holm' V'

6,09.

1500 m.: Rune Persson; F, 3,59,6; Sven
ännu bättre resultat och såkert skall han
kunna ge Roland Nilsson en hård strid om Axelsson, X', .1,17,6.
Spjut: E. Skriver, V, 48,51; O. Moller, V,
den enda (?) OS-Platsen i kula.
Hans tördagsresultat placerar honom som
tredje svensk g'enom tiderna, endagt_övertrliffad av Roland Nilsson och KinnaBergh.

Efter tiivlingen kontrollvägdes kulan för
Stuta,rps statlonshus z-116'1.9r'
har SJ för avsikt atL läta modernise'
ra. Förslag i ämnet har uppgjorts av

Iekafton
anordnas å Tåugavallen, $lutarP

onsd.agen den 30

juni

kl.-- 20.

järnvägsstyrel'sen och överlämnats till
SJ:s distriktschef i tsorås för yttrando.

Steens lekgång leder folklekarna.

613?

Kinaeueils skgtleföronirg,

att hyra i KinnarP.
Tel". Kinnarp 134.

$lutarus hsmbygdsfsst,
Inte urindre ån 1,800 besökare kunde
Slutarps samhöUsförening glådja sig åt
vid sin hembygdsfest under midsorn'
Men så kunde också föreningen
bjuda sin pubvanligt
- och vålkompolik på ett mycket gediget
nerat program såsom musik av Pentaverkens musikkår frå^a Skövde, föredrag
om 'tlem och heurbygd" av kyrkoherde Vilh. öhlin, Blidsberg, uppträdande
av BorÄs stronga elitgymnaster, och sist
men inte minst Kalle Klämma och dragspelaren Josäppi. Två herrar som inte
höver någon'när-mare presentation'
Detta var föreningens sjuttonde fest.
Den första hölIs redan år 1931, och
7942 är det enda "stilleståndsåret".
Enbart i Sår hade vi mer än 600
åskådare. berättade foikskollärare Valter Dahl6n för tidningons medarbetare,
när denne på midsommardagen besökte
festplatsen. Och så rnånga åskådare
har vi inte haft förut på någon midsommarafton, ty det är på midsom,mardagen som "de våra" framför allt kommer.
Att folkskollilrare Dahl6n hade fog för
detta sitt påstående var också lätt att
konstatera, ty då var snart besökssiffran uppe i ungefär den,dubbla, 1,200
personer.,

Påilips Bilradio,
försedd med långvåg och mellanvåg
finnes nu i lager.

0mtihlorat enkofr,um

1,800 hesökore uid iti,.

BLOMBERGS RADIOSERVICE,
SLUTARP.
Tel. Kinnarp 47.

Med Pentaverkeng musikkåJ

I

sPet-

een margcherade unga och garnla från

samhället ut till festplatsen, där folkskollärare Dahl6n höll hälsningeandörandet. Han erinrade bl. a. om att detta
var den 17:o feeten och att populariteten har blivit allt större och etörre, tack
vare det gedigna progra,m, föreningen
bjuder.

Efter konsertmusiken höll kyrkoherde

Viih. öhlin ett föredrag över ärnnet

0$?
ffimnffif;3tffiäis ca,*. n r-r" r för
tl>4rgönskas köPa.

Olof l.{ilsson, Slutarp. Tel. 106 Kinnarpr

l{inneueds $lrytteföreilltg
anordnar instruktion samt skjutövning
med automatvapen för medlemmar Iördagen den 3 juli kl. 3 em.
6444
Stlrelsen.

Men Rune

igonom.

i skrivande stund lnte klart om
Gösta Arvidsson, Falköpings lovande unge
kulstötare skall komma med till olympiDet är

nya skolan måndagen den-5
kl. 15.

juli

1948

Ordf.

Språngtjur
mån., röd, r.- och kastfri, till
lff
f
t"t. 66 Kinnarp.

salu.

6t4g

smidiga kroppar som de behärskade
fulliindat. Sex av dem skola med den
svenska glmnastiktruppen

stora.
tr torsdagens kulstötningstävling gjorde
han en stark insats, och visade tydltgt att

pojkar smn des*a, kan

lrans goda resultat i Danmark inte var
lå.gon tillfäJlighet. f R.oland Nilsson hade
han visserligen sin överman, men god tvåa

hlev han. Båda hade mycket jämna

:ier'. För Arvidssons

del löd den på

se15,17,

Sammanträde.

'Delägarna i Lagerstorp'Holmestorp

dlkningsföretag kallas till sammanträde
fred.. den 9/7 kL.19 hos undertecknad.
Ärende: Ang. tillfälligt lån.

Kinnarp d,en 4/7 7948.
Göran Ifurlstetlt.
Ordf.

till

olympia-

att Hoder Svea inte kommer
att behöva rkårnmas för fyeiska praktden, och

Kinneved.
i

Dårefter följde en uPPvisning av
Borås manliga elitgymnaster. 10 späirstiga, vältrimrnade pojkar med miuka,

ad.en, men chanserna förefalla onekligen

14,91, 15,22, 75,34, 15,27 och 15,18.

EXTN,A PASTOBATSSTÄMMA

"Hem och hem,bygd"

ma,:n

vara för-

vissad om.

fruppen gav, under ledning av hr
Karl Anders€on, etl bejublad uppvisning.
,Sedan följde uppträdande av Kalle
Klämma, senior och junior, och öagspelaren Josäppi, av vilka junior var
ofin nog att stjäla de flesta applåclerna.
Men så var han också en sälisynt kavat
och kåck grabb. Till att böria med gick
det trögt med folklekarna runt majstångrcn. Men snart nog släppte den riksbekanta weruka blyg- och stelheten,
och hela ängen fylldes av d*nsande u:rgdomar i allå åldrar mellan tre och
hundra år.

I

a
l4

VI

A. 15.30 i kula fiösta Arvidsson $u
U$-man.
och 44.S1 idiskue definitiv
bl7-ug'
idrottsförbundet har tagit ut
yid "llobro-spolgn". a'rSvenska
de svensha deitagarna i friidrottstrup-

Gösta

Mon danskarna h*de mångp
lovantle

junioror.

n'.åste insändas, kunna åstadkomma kvali-

Viborg i Danmark deitogo, gåvo en del goda

resultat. För de båsta svarade klubbene
egen olympiadeltagare Gösta Arvidsson

i kula och 44,91 i

E. Woifbrandt.
800 m.: fngYar Bongtsson, Hasse LilJe-

diskus.

kvist.

Många av de deltagande danskarrra voro

1.500 rn.: G. Bergkvist, Heffy
L. Strand.

tydligt är att ungdomen
kommer inom dansk idrott, Så att om några, år kdn Falköpings friidrottsmän säkerligen påräkna betydligt hårdare motstånd
vid en eventuell DanmarksseJour. Ungefiir
eadast Juniorer och

5.000 m.: El. Ahld6n.

Maraton: G. östling,

Elrlks.son,

A. Melin, S' Hå-

ÅNB UD

Häck 110 m.: H. Lidman.
FIäck 400 m.: Rune Larsson.

ret var det bästa tänkbara, d, v. s. lagomt
varmt och vindstilla,

infordras å grävning och rörläggning a.r
dike 1.600 m. tillhörande Lunnagårdens dikningsföretag, Kinneved-Grolandå socken Arbetsbeskrivning och ritning titlhandahålles hos Göran Svensson, Nycklaberget., Grolanda, tel. T-tr och
som lämnar närmare upplysningar.
Ant,uden skola vara iniämnade före

Hinderlöpning 3.000 m.: E. Elmsäter, G.
Hagström, T. Sjöstrand
Slafett 4x400 m.: Rune Larsson, K' Lundqvist, L.-8. Wolfbrandt. En fjärde man tas

,tl+

"j{v. Kinnevcds.korpen.

ut

Jordbrukar.e-Diverse 1-3, SnickareJordbmliare 2-0, Snickare-Diverse 2-0.

senare.

Stavhopp:

H.

Cliillors,

Ä. Lindberg, R'

Lundberg.

Tresteg: L. Moberg.

Kulstöinlng: Roland Nilsson, Gösta Är-

Tabellen:

4.

2

ti,ll,

tiden'.

hansson.

600 personer bevistade tävlingarna och väd-

2 2 0 0 4-0
Snickare
21013-3
Diverselaget
Jordbrukare20O2l-50

l

ficerande resultal, att bli utta.Bna.
De uttagna äro:
400 m.: Rune Larsson, K. Lundqvist, L.-

kvällen,
varvid tdrottsmän från Hobro och
sorn nådde 15,36

tare

d:rn, sorn före den tid, då anmälningarna

Falköpings AIK:s tåvlingar på måndage-

att bora taga meil en kuletöLonilon. Nu lilr clet ju t. o. m.
uara fråga om att ploc'lca med, gtterllgare en, och, h,iir har Skaraborg chaw
som &tt fd, gtterltga,re em londonreseniir.
Th,age Pettersson ligger tiimti,gen |i,nt
till., nten, det giil,l.er för honom att göra
resulta,t dnom d,en allra ntimna,ste framl,iga pla:ner

till London. Utöver nedan ang'ivna

icirottsmän finns fortfarande möjlighet för

öh-\f,

(b-^r.

Gösta Arwtd,s,son, K*nnarp och FAIK,
sern med, sblc- kulstötar aid uttagningstöultngor*o och tiiligore under sii,sengen
lgckad,es öitdro pA förbunilets *rryrung-

30

pen

FINGO

i, alla fall, an olE,mpia,man. .Det bleu

.

vidsson.

1 aug.

Spjutkastning: Gunnar Pettersson, P. A.

1948.

6577

Berglund.

Släggkastni:rg: Bo Erlcsson, E. Söderkvist.
Tiokamp: Erik P. Andersson, Per Eriks-

son,

Damer:

I{ulstötning: Eivor

Oleson,

SpJutkastning: Ingrid Almqvist.
Till deltagare i Olympiska Spelen uttog
Svenska idrottsförbundet i söndags ytterligare fölJande:
5.000 m.:

10.000

Bertil Älbertsson.

m.: B, Älbertsson, S.

Gösta Jacobsson.

TlestegshopSl 4* &hpqA,

Dennolf,

I
I
I

i

r:fu-v 6 qcd^fT&*+AA oa,^-Io'c

t(Jk'

.
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