1f,/2-r1g,Gösta

.

Naturlistvis kan man inte interviua distr"iktets fridirottsinstruktör
uian att förr eller senare föra GösLa
tai.
På
-överraskade
-Arvidsson
koiossalt På
-- H"tt
mig. då. jag såg hononr första gängen

Rolf. liär ;rg seda-n
träffacle'Ihage Fettersson skrämde
iag honofil liieL srnatt föi Göqta' I{arr
I

I SIutarP t"[-'rr'

A' och Stoffnor

framtitlsrnän.

väras, sägcr

iaäte stg ncg inte r,rYckct-vid det
först, men nu har han ändral sig'
Får Gösta bara litet bättre "håmtnins". qår han siikert,över 16 m'
gari trai ju också framtiden för sig'
trn släd.iai1de sak är. att hen lnte heller l-vcks ha nå.gra tävlingsnerver att
dras'med. Han flnner sig tillrötta
h4r dct goda- huinöret
.' över'allt och
-.
;;;i;. - ( tul *' "'Ft't";.)

4

rå,rs

ungston belönade rned viirdebokstav.

hölls premiering i torsdags.

Reisy (Reflex), B, Sanfrid Nil*son,

Kotarp, Slutarp; Reta (Reflex), B,

I

års urrgston belönade med skp.
.Iohannes Johansson, I{ulegården,
Julana (f. Jupard), Göran Anders- Slutarp; Bonetta (Bonlt), B, Bertil
son, Hulegården, Kinnarp; Juretta Johansson,. Skattegården, Vårkumla;
G. Jupard), lorsteu Gu"etav$son. Sättan (Reflex), B, Torsten Anders-

Fa mii !e nyhe ter
Z^tlV\f.

Erik $amuelsson
Handlanden

Uri,k

f

Sam,uels*on,

Slutarp,
avled haijtigt i söndags i
Priistgården, Kinnarp; Belly (f. son, Backgården, Sluterp.
Oulokupo i X'inlanrl; där han tillJamBlanks), Ragrtar Gustavsson, Siggamans med sin maka besökte ett
gården, Slutarp; Junette (f, Juperd)' Äldre ftilston belönaile rnBd värdefinskt fadderbarn med familj.
bokstav.
Olof Sand6n, Eackgården, SlutarP;
S. var född i Kinneved d'en 9 dec.
Jupellan (f. Jupard), Sanfrid NilsTyra (Reflex), AB, +10 kr., Nile l-898, och skulle sälunda i år
ha fvllt
son, Kotarp, Slutarp; Falita (f. Ju- Käll6n, Str:änggården, Vårkumla; 50 år. Han Sör.jade sin affärslraria j
Axtorp,
(Blanko),
vill), Gustav Gustavsson,
F'lora
AB, 40 kr., Erik fJa- Hova, men flyttade för ett 20-tal är
!årkumla; Reisy (f. Reflex), Äke niglsssn, Finkagården, Luttra; Virme sedan tillbaka till sin födelsebygd öch
Gustavsson, Ledsgården, Slutarp;
AB, .40 kr., Nils lGill6n, startade en affä.r i Slutarp, vitken
Rexetta (f. Reflex), Sanfrid Nilsson, lstriinggården,
Vårkumta; Blanka han drivit upp till betydancle omfatt'tBlanko),
Kotarp, Slutarp; Carmy (f. Jupard), ltetantro;,8,20kr., Åke Gustavsson, ning. Ifan var. mycliet anlitad i det
Gustav Oskarsson, Brandstorp, Slut- lledsgården, Slutarp; Daisy (I{er- kommunala och bl. a. Iedamot av
arp; Tyra (f. Hotteur), Ferdinand lston), AB, 40 kr., Åke Gustavsson, kommunalfuilmåktigc, l<omnrunalJohansson, Ledsgården,_qlularp; P_ar- f ledsgården, Slutarp; MaJa (Esptno),
da (f. Jupard), KarI Kjellberg, Sig-'; B, 20 kr., B. Kjellander, Mossagår-

gagården,

Slutarp.

lden, Slutarp; Dolly (Dollar), A, \/alldem. Johansson, Siggagården, Siutlarp; Relly tnerl'exl,äB] 40 kr., Val-

iilffi

i*rTlri,,tr:*iå"$i[.]ä*ml#{::{::';Jåä:tri*"i.iä:åi
*"'"''
"r^;;;:"
gården, Vårkumla; Bellona Monle/

(

|

;_'j:'j_

:

;;;:::T"?'r'

å:'-'*:xl"*;,X,yl;_qFJ#*l5å?iå'n;,JåTåtf,l3#;å,'3"Iå:
KinneYods Eilr, $iukkassas

oxp,

itr etängd under tiden 15*31 jutl

förutotn tisdagarna den 20 och 2?
kl. 17*18. Anmälan om sjukdomsfall under ovannämnda tid
kan göras hoe fruama Bernskog
och Juliusson eller pr tel. 4 Vartofta.
6746
STYRELSEN.

Böd,ra grupPen:

Slutarp-Blidsberg 1-3, Biidsberg
4'-0.

-Äsarp
Biidsberg
Äsarp
Slutarp

32 01 8-3
32 01 4-6
20 o2 2-.5

4
0

arps samhäilsförening octr Slutar.ps
byggnadsförening. Närmasr sörjäs
han av maka, sön samt två dötLrar.

2;a

"r*

6886

f'loby
2 2 0 0 t2-3 4
7-132
Vartofta
3102
Kättilstorp 1 0 0 1 L-4 0

Gösta A. T5.62 \ Borås.

realiserut

Tel. J.34 Kinnarp.

Norra gruppen:
Floby-Vartotta 5-2.

nämnden och byggnadsnänulclL'o. Vidare var han styrelseledaraot i Slut-

2 års ungston belönade med skp.
Julita (f. Juvill), Ragnar Gustel's- ldem' J-ohanssol, Siggagården, -Slutson, Siggagården, Slutärp; Jully (rl. lsrp;. Marett. (Magnet), AB, 40_.kr.,
.fuparal,-Vätdemar Johansson. Sigga- lTorsten Gustavsson,-Pråistg', Kinn(Reflex)' ts,20 kr', TorsSaiaen, Slutarp; Juma (f. .fupirä), Jarp; An-dersson,.Eackgården,
.Rose
rrnva*an arrdrd'ds^n
D-Boroårrran lten
Slutarp:
Slutarp;
(Torsten
Gusdavsson, prästgården,
lten Andersgon..BackEården.
z*14-t(.
Kinnarp; Saga (f. Mönte-Beliä), El- lLilly (Lorell); {B'-40 kr', Ragn' GusSiggagården, Slutarp-; Clareoritig;
mer
J6hansJon,
Stommen,
iltavseon,
juli
(torsd.*
den 22 t .o. m. 24
efter
(f. Jupard), Lennart Persson, iltv (Iftt"{l' B' 20.kr', Bröd' Johgls- Rune
lörd. denna vecka). Till starkt Junita
Bossgården, ötttev6; Blåisa (f. ntontelll son,. Brogården, Gtiteve; Ringa (ReJoh. Johansson, {fuijSej;
reducerad.e priser utförs?iJjes då Be[oJ, Ellas Scherman, Vintorp, Bör- lf]ex),
Lennart Strand.
"Cdk,
Toreta (Tore), B, 20
bl. a. många vackra sommarklåin- stig; Refexy (f. Juparå), xarik3atlllaen,-Slutarp;
Johansson,
Hulegården,
SlutSiggagården,- Stutårp; Juliansllkt.,Jgh,
ningstyger, gardiner, shorts och leig,
Gävle IF slog etafettrekordet
(Reflex), B, 20 kr., Sanfr.
(Reflex)'.8,
/r
rrrrrir) po'r
(f. Tuvif)*,
Faul r.rrndrl
r&ul
titiegaraen, larp;
.Llllegarutrrr,
.ruvrrlr,
Lundh, ritiooårrtpn
Lul]oll,
l:-j.Y'--"
\I.
la-rp; Rellan
' på 4x800 m.
baddräkter, barn-, dam- och herr- Vartumta;
Kotarp, Slutar
Slutarp; lfaja (ReJupard). forsten lNilsson,
Vårkumla: Julia (f. Jupard),
lNilsson' Kgtarp,
20
Fer{...
Johan}gin'
regncapes, lekkläder och flickklän- Andersson, Backgårdei, slutalp.
lll!T)t.1
il;,
Ledsgården, Slutarp;
Ninette (CuBorÄe den 23 (TT). Vid friidrottsningar. Dessutom badrocksR,20
Back- tävlingai på Ryavallen på fredagskr.,
olof
sand6n,
fris.
3 års un$ton belönade nred
[pldo.),
frott6, dam- och herrunderkläder,
kvällen uppnåddes följande biista rerunet t e ( ruvil ),,
gpl;:.. L* I äåT:.:'.i"\ä'#
slrjortor, strurnpof m. m.
:*:t iål;å?: sultat:
-'u

Kinnalps illanufakturaflär

Skara-Älvsborgs
at r
poJKragsserre.ezb-&"

i$:$ilåliql*me'',-ruF;f-+"+$jgi+*,..tntåt";
torp, Slutarp; Claretta (Clarr), Bröd. 'Brandstorp'
i"""i"
slutarp; Bella (Jttikir)'

orrekuuen'J.;;;;;' åi;Gust' Gustavsson' våster..iöu"il'ninai |l-3,t^-ur''
retta (Elbe), si*en Lililö'iä;giiroet' Brismene'
gårdpn, Äxterp; v.gr
tr'redrlksson,

Classon, Västergården, Döve; TYra
Itringstar'
(Hotteur),
Toraten Andersson, Back'stuta"p;
Hotteur'(Heron), B, Kinneveds m.
(Akilles),
gården,
venny
-storegåräen,
^.
Brisme- l1t
Faul Larsson,
P9"-f1'-Hingst!örert',.Siggagården'
Slutarp;
Redon (Reflex), B' Valdem'
(Hotteur),
Johansson,
Faul
ne; Lady
Johansson,
Siggagården, Slutarp; JuMonicka'
Skräddaregården, drolanda;

(Joris), Biöd. Johansson, Ödegården,'Pald (Jutard)'-8, Kinn-eveds

m' fl"

fil1or"b; IVlonthy (Monte-Bello), F! sockn. Hingstfören.' Siggagården'
lip vi:rggren, störeg', Brismene'
,*tltSf;iarp visades ?1 st. ston och
kasseradeJ 11 st.

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

från naturlig äng 2.

Höstsäden

har skadats på mera frostlänta marker, vilket kan beiyda minskad av-

kastning. Vårsäden äf tillbakasatt
på vattensjuka platser. Potatisen
och rotfrukterna synas ge god skörd.
F örsta års vallarna äro på de flesta
110 m. häck: 1) H. Lidman, Rydbojordarna då)iga, i synnerhet å mossholm, 14,4; 2) B. Rendin, MAI. 15,0. I
Sämre skörd än som beljordarna.
1)
800 m.:
S. Malmber'g, Start, öre- llräknats vid förra rapporten har blibro, 1.54,3; 2) O. Lindgren, EIfs- '
lvit föijden av dcn ogynnsamma och
borg, 1.54,3.
' lkatla väderleken förc midsommar.
Kula: 1) Gtjsta Arvidsson, tr'alkö- 'lMyeket regn har hindrat bärgninping, 1ö,62; 2) Ä. Kreek, Norrköping, . g"n. p:ibörjande.
zzh-utt.
L6,31; 3) Thage Pettersson, Lidkö- f
piag,

15,03.

400 m.: 1) K. Lundqvist, Mode,
47,6; 2) B..Lindgård, örgryte, 48,3;

3) Ä. SJög'ren, Mode, 48,9.
Stev: 1) R. Lundberg, Södertälje,
4,70; 2) H. Giillors, Malung, 3,70.
1.ö00 m.: 1) L. Strand, M.dI, 3.52,4;
2) Ruue Persson, FAIK, 3.55,0.

100 m.: 1) Rune Gustafsson, Lidkö-

I{om ihåg ntt
realisationen

i

|(innarps [4anufakturalfär
t. o. m. lördag dehna
vecka. Tel. 134 Kinnarp.
pågår

Ett antal

f

anledning

av handl, Erik Samuelssons jordfästning

stänges undertecknade affärer
den 30 juli kl. 14.

i

vana

Seger

Kinfiarps jurl, slogo Srstigs jun.
med 50-38 i en friidrottsmatch i

erhåila arbete omedelbart med dikningsarbete vid }folmestorps-Lagerstorps dikningsföretag, Kinnarp
Hänvändelse till Erik Srnedberg,
Kinnarp, eller tel. Kinnarp 31.

Per Svenssons Livsrnetlel. Kinnarps Manufakturaffär.

0$-poäng

slg-w, juniorerna.

Sr$vanhelare

Sltrtarp och Kinnarp fredagen

för Kinnarlls'

rn.: 1). O. Törrrell, K, 9,8; 2) S.
Uivestig, B, 9',9; 3) M. Sand6n, K,

10,0.

nien pågick, trånade de svenska kas-

Spjut: 1) Äke Torstensson, K,
S. ulvesttg, B, 4O,9å; 3) E$kil Olsson, 8, 45,25. '
I{öjd: L) E. Kjell6n, K 165; 2) O.
Törn€ll, K, 160; 3) I{ans Svensson,
B. 15O.
' ..,
Längd: 1) O. Törnell, K, 594; 2)

ekriver Sv. D.

B, 570.
' .", I
KuIa (sen.): 1) S. Ulvestig, B,
tr0,42; 2) Å. Töir$teu$son, K' 9'2Si 3)
M. Sand6n, K,9,22.
Diskus: 1) ,e. Torstetssodi, E,
32,65; 2) S. Ulvestig, 8,,3i1,35; 3) 4.
Torstensson, K, å0,75.

sz,is: z\

,

s$å*- täu,r$,*w*fi Nå[*srr*r?
att)-"rr.

På grund av
begravning
hålles

Erik

Samuefssons af-

fär, Slutarp, stängd fredagen
den 30 juli.

%u[Iorc,
krusbär och svarta vinbår uPPkö.
pas.

Auktion
offentlig ariktion,

Soin

förrättas i Sörby, Kirinarp; ohsdagen den 4 augusti 1948 kl. 15, 1åter Fru Berta Larsson försälja all
å hemnianet växartde havre, råg
och vete, fördelät i poster, allt av
prima beskaffenhet.

Mot vanligt

öppni.ngsceremo"

I

tarrri tbr fullt ute i Richmond' Bc
ldvicsson och Söderqvist höU sig båda
ki.:nq 55 r'rctcr i slägga eiler något
över] Gösta Arvidsson stötte 15'80
och blir allt bättre. Det är inte
otänkbart, att han slår Roland NiIsson i den olYmPiska uPPgörelsen'

å växande gröda,
Genorn

sloia

Stig liarlsson, lK, 580; 3) S. Ulvestig,

m.: 1) A. Torstehson' B,
2) Å. l'orstensson, I{, 3.21,ö;

1.000
3.]..O,2:

äganderättsförbe-

håll, lämnas kredit i tre månader.
Andra får betala kontant.
Slutarp den 29'juli 1948.
f,iäEnar Johansoii:

å TÅNGAVALLEN, Slutarp;
söndagen den 1 aug, kl. 15.00.

Ftoby IF-Slu.tarps fF
s"LF,

$amtnanträde
om upprensning av kanalerna före 1948 år"s

rrtgång.

dikningsföretaget före 1948 års ut-

gåns.

7363

Sverige i den olympiska ltulstötningen. På femte plats Placerade sig

den trygge sonen av Falkrygden, och
det var väl egentligen mera än man
hade väntat sig i den hårda konkurrensen. Han hade f. ö. samma resultat som fyran, men denne hade
bättre andraresultat,
USA dominerade som våntat och
belade de tre medaljplatserna. Samt-

liga medaljörerna överskredo det
gamla olympiska rekordet, 16,20'
som sattes av Woelke i Berlin 1936.
I försöl<en noterade Arvidsson som
bästa stöt 14,70. Andre svenskan,
Roland Nilsson, vilken man vå]

egentligen hoppats mest av, blev utslagen i försöken. Han hade råkat
somna i omklädningsrummet medan
han väntade På att hans gruPP skulle börja. När han sedan kom ut och
måste göra sina tre stötar i rask
föIjd, lyckades han aldrig få nerverna under kontroll och kom aldrig tillnårmelsevis upp i sina vanliga resul-

man-

Grdförantlen.

ii"g"" 5-6,. jnnan gä*t:T"1

1"91-:1de med ytterligare ett måI. Den tryc-

gjorde att _d,.t
, t<ande ^ var*en
vidare fart på spelet, och
lblev någon
'resultatit får anses sonr rättvist'
i r aet gästande laget märktes i kedian innerttion Nilsson-Göransson-

S

LUTARP

I

I
I

I

'f

t:^t:

lutan annrärkning' I
1

Styrelsen.

att

i

otympiskt rekord); 2) J. Delaney,
USA, 16,68; 3) J. Fuchs, USA, 16,42;
{) M. Lomowski, Polen, 15,37; 5) Arvidsson, Sverige, 15,37; 6) Y. Lehtilå,
F inland, 15,05.

0$meht 0clr säckltallr
inkommet bå lååei.

iol"lansson, som också gjordc de flesI ta målen. Försvaret var i stort sett

2) Val av styrelse, m. m.

7242

i,l iå.i:l

Delägarna upplnanas
grant infinna sig.

1)

$uarta $oh röda ulllbflir

titl 4-3, men X'IobY drog åter ifrån
och ökacle sin ledning till 6-3. Ännu
en gång reducerade hemmalaget
gåsternas försprång.och höll ställ-

Föreläggande från

lan.tbrutrisingenjören

Inkommet föreläglantbruksingenjören om

Ärende:

gande fr.
upprensning och iståndsättande av

högsta dagspris.
S.{NDEI{S.
Tel. Kinnarp 113.

Ärcnde:

i

"Mönerps mos'
sars" uttlikningsföretag inom Luttra m. fl. socknar hålles å tr'alk.
fidnings samlingssal onsdagen den
4 aug. 1948 kl.19.

med delägarna

SLIIT,4.RP.

krusbär, klarbär, uPPköPas till

Det var Gösta Arvidsson, KinnarP
och FAIK, som ordnade Poäng för

l'inairesultat:
1) W. Thompson, USA, 17,12 (nYtt

Clauson, SIutarP.

F€FsWq$e&

$östa Aruidsson,

.

m.: 1) O. Törnell, I(, 41,0; 2)
lW. Sand6n, K, 41,6; 3) Asar TorFtensson, B, 41,7.
3O0

Äroidssqpm {5,8fl}

.&Iedan den

gBltoln

8O

l

Gösl"

$uerige

söndags. R.esultat:

tilf

1r-';8'

I

hernmalaget

gjorcle gästspelande _cf. Ru-tman i vanliga fall sPclar han målman tre rnåI, och för de två övriga svarade hi. Arvidsson, varav ett på straff'

God clomare var Thure Jakobs-

-son, FalköPing'

Sand6ns.

2g
till

sal u. Te I. 130 Kfnnarp.

3[86B hr" eoh. de*,
sorn kan lämna fällande bevis på
den perscn, sonn skjutit hamilton-

aööa

Floby
Vartofta
KättilstorP

får

anställning.
KINNAR,PS MöBELFABAIK,

Kinnarp.

till tel, 2662

Skövde.

tilslorp-F'lobY 3-6.
Norra gruPPen:

En ttlff$!ilttnr[elara

stövaren Fang, som i höstas annonserades efter i denna tidning, och
som hitiats skjuten på Risholmen
(intill Mönarp) av gårdens arren-

dator. Hänr'ändelse

Skara-Älvsborgs
pojklagsserie.
Vartofta-Kättilstorp 5-1,

Letliga flataer

Tel.

77.

r:l

'l'l

l-

I

o.

Ptr'q''

lnsant'
I
tUncter
tlenna
rubrik införes från
|
|
mffi
insända artiklar obcro| | läsckretsen
den stfindpunkt rcdaktionen
| | cndc avsjälv
intager till dem.)
{|
SJ:s trädgårdsskötsel.
II
| | Många vackra ord - och detta mecl
I lal,l rätt - ha sagts och skrivits om
I lS.t,s vackra planteringar vid rikets
Folkpartiets valfil-m
I ljär'nväesstationer. Det är onekligef-r
visas i KINNA.RP, Templ3ploka- I len upplyftande syn, som möter ögat
" len, fred. den 13 aug. kl.8. Anf. I lvi,rl flertalet av SJ:s stationer, både de
av Lantbr. Stig Stigmarker, I lstörre och de mindrc. Vackra, vdJBjurbäck.
I lskötta gräsrnalUor, jämte rikt inslag av
VtrLSKE-KLEVA, kommunalrum- I lnrunftandc blommor i alla de vackmet, lördagen den 14 aug. kl. I lraste färgnyanscr, allt väl och prak-

wmflde

FffiEhfi

4

4

18-

11-14

5-1ö

HT[ru

6
6

Kinnarp har här_

städes anhåuit om tiltstå;d

till

vr_

kesmässig uthyrping med en pu"uö.r-

automobil stationerad
socken.

i

Kinneveds

Ansökningshandlingarna hållas här

tillgängliga intill den 6 sept 1948;
och äga trafikföretag, som kunna beröras av den ifrågasatta trafiken, så
ock andra, vilka ärendet kan angå,
att före angivna 9ag till länsstyötsen inkomma med skrifiliga yttran-

| | tiskt ordnat.
den över ansökningen.
Det väcker därför förstämning och
Mariestad å landskansliet den T
I
I
ULLENE, Folkskolan, söndagen
augusti 1948.
det
kan
ej
undvikas
när
I lundran dep 15 4gg. kl. 6 em.
LÄNSSTYR,ELSE}I.
I lman passerar Kinnarps station och blir
Gö5l{ryy, Fo]{1k31an, spn{agerr I lvarse dcn vildmar.ksnatur, föi att ei
den .15 aus. hl. 8 em.
I lsäsa nåsot värre, som råder där. il Det har på förfrågan sagts, att den
Afrf. ?v lrandstl4^gsman Gunn?r I lmotsats till vad som är fallet på fter- stora anhop'ningen. av arbete ,hos dem,
8 em.

I

|

| | tatct av linjens övriga station"", "yr,"" I som ha ,atrt ornbesörja denna gren av
lldeir endast en tröstiös samling av allai
verksamhet, är anledningen
Välkommen. tr'ritt inträde. I l"taes fröande ogräs, där det är avsettl företagets
till att ctrenna station "blivit efter".
vara grdsmalbor och biomsterra- Må vara. FörkJaringen kan kanske
I latt
batter.
De {örutvarandc grå.mattorna, i vara plausibel. Men då det ej rör
||
Iör gam'la. vändes upp i fjol sig om större ytor än håir är frågan
voro
I lsom
llhöst och alla buskage togos upp meCl om, har man svårt att värja sig för
Mcn sc'n blev det inte mcra. det intrycket, att det med lite god
å IDR,OTTSPLATSEN, SLUTABP llrötterna.,Iroda.s
nu
mer än halvmeierhögt I vilja iborde gått att göra något åt den
' lördagen den 14 aug.
I loch
runl
heia
det lilla stationshuset,I tråkiga anläggr:ringen, som nu faktiskt
I loSräs
Rl.rhr4s LEKGÄNG:
stor otrevnad för inie .bara dem är en skamJläck på Sd:s vackra trädI ltill
gBryerlngar.
llsom bo i husel utan -tör alla samhåil- [ gårdskarta.
S, r. F, lllcts innebvggare, som ha sin dagligal Vågar man hoppas på någon bättring
I jtrafik på den numcra icke obelydjiga
I innan denna sommars slut?
samt icke minst för j:irnväMångårig resande på gamla
lstationen,
l]

gvensson, gp44dstll..B,

|

fl-ekafton

I

I

I

7481

lgEns

resenårer.

11

v. c.

J.

.F.

Och det är nog också med sanningen
överensstämr,rande. Den lugne kinnarpspoJken har då inte precis några
uerver, soitr ligga utanpå huden. Det

sPelas iustundan.

de söndag.

i

I.

NeeJ, svarar Gösta, det hade
- inte precis någon känning
jag
av.

Finalen mellan de båda gl'uppseg-

Gösta Larsson

S.

omgivningen?

0

KuWörelse.

kvätrl.

komma till Sverige, så att vi kunde
studera dem litet närmare.
Kåinde Du Dig aldrig nervös
vld- dessa Jättetåvlingar i den ovana

Blidsberg-SlutarP ?-1.

rarna kommer att

i

t\/t-+t.

0

Blidsberg 4 3.0 1 10- 4
43 01 9-7
Äsarp
+-12
Slutarp4004

å TÅNGAV,{I,LEN

Slqtarp,

8
4

5

Lekafton"l

teclrrnmer. Eaenn,

Söil,ra grwPPen:

I
t

le

,l

400
202
004
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&n olympier
Kät-i

skail vilja mer än en olympiad till
för att rubba på, den arvidssonska

jämvilrten.

Det var dryga två veckor, sorn friirlrottstruppen vistad.es i Englancl.
ir].r'ottstruppen
Och naturligtvis triar det vai'it t;r:evt;r:evliga dagar, tycker Gösta. Att komJZ],r.
llliga
omkring så där,
l-, '"i gårilsaknar.givetvir+
llmr ut och se sig
När snälltåget från Göteborg
inie sitt beliag. Men
middag anlände till Falköping stoglirent idrottsligt sett, så tlor [an änen.kraftig ung man klädd i blå-ka^-llaa. att man *or:,r tiil Engiancl några
vaj, dito hatt samt grå byxor ned på lldagar för tidigt. Man hann liksom
perrongen. Hans klädsel liknade be- llförlora for"men på något, sätt. Men

tänkligt de..svenska olympiafararnas, llå andra sidan eil<ännör han, att det
och vid när"mare besiktning visade ll där kan vara en ganska kinkig frådel sig också vara en uv dern, Gösta Sa. En del behövä några dagär för
Alvidsson, Falköpings represcntanL llll att acklirnatisela sig, medan folk av
vid de stora spelen.
Göstas typ omedelbart finner sig tillFrån tr'alköpings AIK hade en li-ll rätta var cle än hamna.
ten deputation rnött upp vicl tåget för ll F ritiden fick rnan använda efter
att väIkomna Gösta, överräcka en ll tycke och sn-rak, fortsätter Gösta.
blomsterkvast samt tacka honorn för ll Det fanns såiedes ineet faststätlt
hans insats. Och denna insats är hc- llprogram r:red ;cgelbunlna tränlngstydligt bättre ån mån inoln klubben l tider och sådant soirr rman behövde
hade yiintat, därom råder intet tvi- | följa. Vila ocir avspänning fick hos
vel. I själva verket har ju Gösta Ce flesta en sior ptats pa.- schemar,
gjort den bästa svenska kastpresta- I| och vidare använcc rlan iide'n till att
tionen i London. Ingen av de övriga I se på täviingarna, se sig omkring,
pratd, Iäsa o. s. v. Karnratskapet
kestarna blev placerad.
Trygge Gösta sjåiJv är också belå- | var det atira bästa inorr det svenska
ten med sin insats.
SjäIv hade jag lägret, och
enda klagonrålet Gös- komma bland lllllj ta framfördetgätler
möjligen hoppats att
f'aktiskt riraten.
de 10 biisla av det 30-tal kulstötare, il Oet var för rnyclcet tomater och
som stållde upp, säger han. Redan i /l grönsaker av olika slag, och för litet
jlkött. och annan "stadiq"
första försöksstöten klarade han
hanllkött.
rnåt ansey
arrsey
"stadå" n.a+..
emellertid de stipulerade 14,60
Räcldnirre-en l'ar,ätt
i'ar. ,.tt rnan
rna.n hade
harte
ltran. Räcldnirrgen
-iltran.
-1
hans k8,st mtitte c:a 14,80
och lett svenskt ](ök.
kök, dit man kunde
klrnde gå
r'å.
- slut-l l och "komptrettera".
hade sedal bara att vila sig till
drabbningen. Här kånde han sig gi- | Kommei clärtill att sjöresan hem

i"åi"i. å"-"*udlit;;-;;t

ä; ;;";i

l";;;

smula gropig, r,uker därrrpade

fenomenen, mcn_ dcn saken lned aptiten p{ tröti sällskapet }iögst
lkanska
jvar
han inte ensam om. Vad som im- lbetydligt. Man må därför. inte förlponerade mest hos de amerikanska lundra sig över att Gösta med lysanvar den oerhördallär- lde ögon och glupsk aptit kastar sig
lkulstiitarna
utstöten, säger Gösta. löver den härliga wienerschnitzel,
Iten i själva
lpar.fa vi en hel del att_lära oss, och il som dukas fram vid clet matbord, där

ldet är sy'nd, att amerikanarna inte ll vi småningom hamnat.

Falbysds:
Falbysds:

FCTBOLL Standaret titrl Kinnarp

$lg-qr.

år staffidaref

till Kinnarp?
Faibyg'dsmåster,skapen

i fri idrott

som gå på Odenspian i morgon ha
samlat eiiten av tr'albygdens idrottsmärr. .A"v fjolår.smästarna saknar
man sålunda endast Aiian Svensson
som ej täviat i år, Bertil Gustavsson,

Wilstr<e

å Tångavallen, Sluterp,
söndagen den 15 aug.

kl.

12.

Bjurums SK-Slutarps IF
I
f

I

Iån.

tY,lg-!cKinneveds och Vårkumla pasto.

Ko-*urr""nas

frat trar fått k. m:ts tillstånd att
upptaga ett 25-ängt amorterings'
;llan på 68,000 kr. för att uppföra

som ju gått ti}I Faik, och Evald f
!'ant, som ännu ej är fullt kurant
efter sitt benbrott. Arransörsklub- rlen ladugård på ett ecklesiastiht lö-

ben, IK Witske, kommer må största .ineboställe.
truppen tätt följd av Kinnarp. Dessa
båda föreningar äro även i år huvudkonkurrenter oin lagprisen, standa- sluraRS.
ret, Wilskes poängförsprång har vid
friidrottsmästerskapen varit såpass

stort, att Kinnarp trots sin styrka i

fri idrott ej kunnat inhämta det. I

fick pokalen.

fi[6-t'r{' Två nya mästerskapsrekord.

85 poäng, föIjt av Kirularp 7? och
Ds 15:e tr'albygdsmästerskapen av- Karleby 40.
gjordes i söndags på Odensplan i
Resultat;
F alköping. Som' vanligt vid friidrottstär'lingar utan "stjärnor" var
100''m.: 1) Bror Torstensson, Klnpubliken minimal. Däremot var det nårp, 12:1i 2)'Y. Fiisk, I{innarp. 12.2;
glädjande att antalet okl'nnesanmål- 3) O. Tör'nell, Kinnsrp, 1-2./o; 4) G.,
ningar var litet, i motsats till vid Alf, Wlleke, ],2.5; 5) S. Dahlström, I
DM förra söndagen.
l Wilske, 12.6; 6) S. Ulvestig, Börstig' I
l'em av fjotrårssegrarna försvarade 13.1.
I
sina rnästerskap, nämligen Nils Gus- | 400 m.: 1) O. Törnell, I{innarP,
tafsson, Tiarp, på 5.000 m., tr'risk, 52.8; 2) K.-E. Fant, Wilske, 54.3; 3)
Kinnarp, i stav, Ander's Nilsson, Kar- | G. Alf, Wilske, 55; 4) S.-O. Anderslebv. i spjut och Ingvar F ransson, son, Wilske, 56; 5) Assar Torstens'
Wilske, i kula. SamUiga dessa för- son, Börstig, 57.
bättrade också sina fjolårsresultat
5.000 m.: 1) Nils Gustavsson, Tioch vad Frisk beträffar noterade han arp, 16.05; 2) Eldor Andorsson, Kinmed sina 3.35 nytt miisterskapsre- narp, 16.07.2; 3) Magnus Pettersson,
kord i stav. Ett annat mästerskaps- 'ffilske, 17.57.2; 4) Harry Nilsson,
rekcrd såg också dagens ljus: Det Wilske, 18.12; 5) Ingemar Älgotsson,
var på 1.500 m., som Sigvard Jo- Wilske, 18.20; 6) G. Frisk, I{innarp,
hansson, Karleby, suddade ut Evald L8.20.6.
Fants 4.12.6 som rekord och noterade
1.500 m.: 1) Sigvard Johansson,
4.09, en utmärkt tid, siirsldlt om man Karleby, 4.O9; 2) Allan Larsson, Wiibetiinker att Johansson fråh start ske, 4.26.6; 3) Harry Nilsson, Wiltill mål fick göra sitt eget loPP.
ske, 4.27; 4) I. Algotseon, Wilske,
De l-1 rnri.sterskapstecknen förde- 4.39.5; 5) Anders Göransson, FlobY,
jla slg med 5 på Kiillarp, 3 På Kar- 4.47.4.
lleby, z på Wilske och 1 på Tiarp. Höjdhopp: 1) Änders Nilsson, KarKinnarp vann t. o, m. två 3-dubbla lebv. 165; 2) Bengt Andersson, I(arsegrar, näm)igen På 100 rn. och i leby, 160; 3) E. Kjellen, Kinnarp'
längC. En dubbelseger hemförde Kar- 160; 4) Gunnar Gustavsson, Gudhem,
I

I

Fallfrukto

år har dock Wilske endast T poäng röda och svarta vinbär samt klarmot Kinnarps 1,
det åtråvär- bär uppköpes till högsta dagspris.
'da standaret i årvarför
nog går till Kinnarp. I stället ser det faktiskt ut,
SANDENS:
som om Wilske i år skulle kunna
bjuda llinna.rp merä strid om pokaSpjut (9): Niisson, Karleby, får
len. I de olika g'renarata gOra vi fOtjande tips. (Siffran inom parentes svårt att försvara titeln mol 1ille
Torstensson, Kimarp. Frisk bör bli
anger antalet anmälda):
trea.
100 m. (L2): I{innarps garnle Bror
Höjd (g): Svårtjppad gren med
Torstenseon har återvänt till faders- i.lera
-"
goda för lCb. Gustavsscn,
huset och han får hållas som favorit G.utlherrr,
är. frr.'oril, rncn Kinnarps
före !'risk samt Aif och Dahlström. 'Törnell och
Frisl{ surrrt I(arlebys
Wilske.
Bengt Andersson äro svåra konku'r_
400 m. (9): Torstensson och Thör- renter.
nell, Kinnarp, virlna före tr'ant, lVils!,ängd (13): trr:isir; Kinnarp, får
ke. . Intressant start är Vilhelmsson, svårt
att försvala titein rnot ktubbGudhem.
kamraten Tcrstensson. Vejdemo,
1500 m. (11): Tävlinsarnas säk- 1.Vilske, ";ill rrä,i ha. ott orri rneä
i l:._
raste segrare är Sigvard .Iotrransson, :iet.
Karleby. Om platserna närmast siåss
[11.,rv i1]: l-,'ir:l: r:iilnei: iiirc lllclor
Eeng:tsson, Ka.rleby, med Larsson bch
Å.nde:'ssrit ocir gatmle ?V-ilgotsson.
Nilsson, Wilske.
.runio::;Itistat.r:n l{ilsson, l{ilske. har
, 5.000 m. . (8 ) : Tiarps-Gustavsson
visat mindre god folnr på sista ti(ien
försvarar sitt mästerslap före upp- och kan väl knappast
göra mer än
åtgående $.ndersson, Kinnarp. Lun- ire meter.
din, Gudhem, och Wilskes pettersson
stafett (6 lag): Kinnarp och wils_
slåss om tredje plats.
ke slåss om guldet, och på tredje
I{ula (8).: tr'ransson, Wilske, för- plats kommer väl Börstig etter Cuäsvarar väl titeln före Andersson. hem^
Karlcby, och tr'risk. Kinnarp.
Pi giurd av flygda3en på ÅlleDiskus (8): Fjolårsmästare Svens- trcr ? l;a irl ii;.rg1rn.r f.rl:nflj.ttats en
son uteblir, varför K. G. Johansson, :lmi').r. Spr'-:t o:h hJ;d av,1ör;rs ,ränr- |
lVilske, och Karlebypojkarna An- te försökclr ki. 14, nre.lan finatcrna
dersson och Nilsson få slåss om de börja- klo:kan 17.00. jlravlr(,pparna
rörja en itaivt.ilnrn: tidrgarc.
tre medaljplatserna.
|

l

I

I

:

155; 5) O. Törnell, KinnarP, 155; 6)
leby i höjd.
Resultatmässigt blevo tävlingerne Ragrrar Persson, Wilske, 155.
Längdhopp: 1) Bror Torstensson,
garrsl<a goda. Förutom Frlsks nya
f. ö. bättre ån DM-re- Ittnnarp, 6,28i 2) Y. tr'rlsk, Kinnarp'
stavrekord
- söndagen
och Jo- 5.82; 3) Arne Ols*son, IÖnnarp, 5,71;
sultatet förra
henssons tid på 1,500 m. -bör kanske 4) Giista Svensson, Tiat?, 5,62; ö)
också framhåIlas Bror Torstenssons Ragnar Persson, Wilsko, 5,67; 6) A.
längdresultat på 6,28, varigenom han Vejdemo, Wilske, 5,46.
Stavhopp: 1) Y.. Fr1sk, I(innarP'
eftertiryckligt distanserade fjolflrsmästaren tr'risk, oförbrännelige "K. 3,3ö; 2) Ingvar Nilsson, Wileke, 3,10;
lc:s" 40,59 i diskus samt Olle Thör- 3) G. Vilgotsson, I{inng,ryr, 3,10; 4)
nells 52.8 på 400 m. Den sistnämnde Ove Nilsson, Wllske, 2,60; 5) K.'E'
gör nog f. ö. klokt i att snarast kva- Pettersson. Wilske, 2,60.
SpJutkastnlng: 1) Anders Nilsson,
Iificera sig, om de verkliga toppreKarleby, 5],23; 2) Ä. E risk, Klnnarp,
sultaten skola komma.
Stafetten blev en spiinnande hlsto- 46,?5; 3) S. lltvestig, Börstig, 43,10;
.ria, där Kinnarp drog det längsta 4) K. E. Li:rdgren, Wilske, 40,61; 5)
Eskil Olsson, Börstig, 40,36; 6) K. E.
strået.
Vandrtngspriset Standaret tog.Kin- Andersson, KarlebY, 38,39.

narp hem med 29 Poäng, närmast

föIjt av Wlls.ke 25, Karleby 16 och
Tiarp 9. Pokalen lade dock Wilske
denna gå.ng beslag På med uPPnådda

llarry Ärvidsson

dubbel

$tlort$k mästare på 0istol,
Flna insntser av falköpingsekyttar
vid pistol-SM för SJ.
Vid SJ:n plstol-SM

i örebro i lördags och söndags svarade Harry Arvidsson, f''alköping,
för en mycket förnämlig prestation

och blev helt oväntat svehsk mästare i såväl skolskjutnlng som'fältskJutning. Striden om mästarvärdigheterna var mycket hård och avgörandet föll först i sista skotten.

i skölskjutning blev goda 326 poäng. I fältskjutningen uppnådde han 36 poång.
I fältsk.jutningens lagtävlan gjorde falköpinpJslaget, som bestod av

Arvidssons segerresultat

Harry

ArviCsson,

Erik Kavlert

och

Stig Ahlin, en mycket god insats och
belade andra platsen före så rutine-

rade föreningar som örebro och
Stockholm. F'örsta plats belade
Malmö på 94 poäng, 2) Falköping 91,
3) örebro 89. I skolskjutningen kom
F

altöping på åttonde plats.

SI,UT,ERP.

fimntlnmt $fiål sffo$r-knlk
på lager"
SKöRqEGAR,N.

S.4NDENS.

11,35; 5) K.:E. LindgTen, Witsko,
6) Eion Arvidsson, K'nnarp,

11,28;
L0,78.

Diskus:

1) K,-G. Johansgon. Wil-

ske, 40,59; 2) Anders Niisson, KarIeb'r 38,53; 3) Ragnar Andersson,
I(arleby, 38,24; 4) Ing'var tr"rarxsaon,
Wileke, 35,16; 6) Arne Änderseon,
{91lebv, 34,33; 6) K.-8. Lindgren,
Kulstötning: 1) Ingvar I'ransson, Wilske, 32,25.
Stafett 1.000 m.: 1) Itinnarp l 2.11;
Wilske, 72,57; 2) Ragnar Andersson,
Kerleby, 12,06; 3) A. Frigk, Kinnarp, 2) Vr'ilsks | 2.17.2; 3) \4rilske II
12,00; 4) Rågnar Persson, Wllske, 2.20.8: 4) Kinnarp II 2.27.2.

Ontidigtatthälsovårtlestadgan

FALKöPINGSSERIEN:

7-2
tr"olkabo-Tomten 1-3
Vartofta-Kättilstorp 0-3
Slutarp-Bjurum 6-3
Slutarp22007-34
Valtorp
2 71 011-6
Tom-ten
2L 10 7-5
I{ättilstorp 2I013-1
Falköping 2 7 0 1 6-9
Bjurum20174-7
Vartofta
2011t-4
tr'olkabo
20023-Z

Cl

eLLJ

ou
""l11Tt3ii::l:l
i Slutarp
från två fastighetsägare

!t__

ning stod som värd. Grolanda, Jäla,
Vartofta samt l{inneveds skytteföreningar vcro leprescnterade, men

1

1

Rrismene saknades. Grolanda crövrade pokalen för året med 345 poäng
följd av Kinneved med 318. Det segrande lagets skyttar voro Bertil Gustc.fsson, 69 p., Haldor Alfredsson, 78,
A. Alfredsson, 59, J. Blank, 70, Sven
Gustafsson, 69.

0

FAIK ts-SluiarP 5-4.

FAIK:s reserver och Sluterp möttes i går kväll På OdensPlan, varvid

slutresultatet blev 5-4, efter en
halvtidsledning för FAIK På 2-0.

Prislistan fick följande utseende:
Kl. IV o. V: H. Älfredsson 78 poäng,
9 kr., G. Oskarsson 72, 6 kr., B. Gustafsson 69, 3:50, .S. Gustafsson 69,

Ett slag i andra halvlek hade hemmala.get en betryggande ledning med
5-0, men gästerna gjoYde en strålande upphämtning med 4 mål som
resultat. Hernmalaget, var nägot

inom

och

t|ff:-,yt:!:l

l''"_1-10111.11_"^'
. ^_
"underDeclclade
rasrrgnetsag."","-,rro-

:HkJ'Tåi*iiää.,f%eå''iä:

jande: TiIl vår kdlnedom har hommit,

A

Åsarp

Göteve
Sandhem

Slutarp

r*ir,"ärtå;rmiilä:ffi-':#t#
I i1*T*{ffir:}J;#iJ#L:{{1 I I nriiU. Lar$sgns
'till iiinsstJrrelllrr,_ i gk".Lq: | ;; ;"* nu åter hade tilifi
lå'?åJ?tå".L'rifi"p"1öii.!"öl ;ta,:'L"*-1ff *T..:,r-"Iå#l I ninerkstail,
llinnarp,
- -- cn vacirer andraptacering,

ä;i#A l. I ---

*,t *f:, Xlf*lt"lffi

"'i;i:l

ll cti"i" Arvidsson hade vdJ srn |
sig sorn orn'tud
"?';l119"lir"räääsrrirjett klar redan tidig;;l

|

För iivrigt anse vi, att uppgifternl. i lll ocir då blev det inte så långt.
äro oriktiga..- Sålunda är lll För sin prestation fick bösta Ari -punkt b-^o1ik{S. Det ärllvia"soo *ättuga generalkonsut E.

skrive'lsen

ingen-svårigLrei alt
latrinen -el".g* llSahlöns hederslrislill
rad, däreSt den et' -f1
blandas med sij'n- llidrottsman,
glas och tomma konserrr'burkar. Uppgtiften i p'rmfl(t d iir fullstän-

I
|

stängd

I

fr. o. m.

I

Moto,rrykci,

2318-2818.

Inom Kinnarps

salu.

Rex lättffikfare,
i skick som ny, till salu. Tel. h+
7818
Kinnarp efter kl. 3 em.

finnes ungefär 155 innwånare och 32
fastigheter, diirav sex jordtbru.l<dastigheter. De fl,esta fastigheter äro mind-

Brismeno onsd. 25 aug.

storlek och ringa folkmängd samt då
förhållandena icke a1{s äro så dåliga,
sorn det angivits i d,en insändå skri-

0

&rä11e.

att det åir fulls*indigt'onödigt,

Envar bör tillse att rätta kort
orhållee. Anrmåirkning måste göras genast vid mottagandet.
Frökinds Kristidsnämnd.

över förhälandena inom Slut-

arps samhälle viltr vi ej alls uttala oss.
Med håinsyn till det anförda får vi

vördsamt .antrålla, att den insåindå
skr:ivelsen ej måtte till nfuon åtgiir€l

det avser
utornplansområde."

fönanleda evad

kl. 10-12

Ekarp oned. 25 aug. kl. 15 och 17
Slutarp månd" 30 aug. kl. 14.
Vårkumla månd. 30 aug. kl. 18
Klnnarp måndagar kl. 9-12.

re (en- och tvåfamiljshus). Vi anse
med hänsyn till samhällets olbetydliga

velsen,

Kl40,BZl

utlämnas,:

utomplansornråde

3-1,2

1

0
0

Inköpskort

som slsivelsens författare uppger.

att hälsovårdsstadgans,bestämmelser
,2 för
stad, tillämpas för Kinaarps sam-

a

ung lovande

,

digt orithtig, åhrrinstone vad Kinnarp

lbeträfifar, ocrh vi skulle tro, att: förhå{landena i Slutarp ej äro så diiliga,

9-1
6-2
6-7
4*5
2-4

z-AL

rarr_-.
hårles

&.i,Jä.j#"åi"d#j
:ä"i"ö"hTlä
diirtill.
vi torde kunna || *i_**?,tä
i }ropen |
trygg mitt då;llä
tuuiraä och
föra vår talan sjäva. så vi..anse g*ll#il;;
"toa
anstormande
mil, till
lzoo cc.. körd 1.800
.
annu eJ benova sta under rormJrno-a- llre, mer vilda åin tama...
""tosr"ijäää:l
Det stäm-l |
+"1-,,_ ,
Erik Blomberg, SlutarP.
,u, o"[r_ vi- vägra bestiimt stå ,underllää ffiför mig i kväu. r.r""f.'iääl il
förmynderskap- a,v skrivelsens förfat- Jiuiru*v"r"t rriute mera höjd pt .1iö-Tel. Kinnarp 4?.
ll
I I
tar4a. I sista kastet spände jag mig

|

Vartofta

iå'j::ffi$i*"l,Tf'rTu1iur3-'åå'åtl lee gruna av semester
;;;";;-::;";;'-';:i
;;J;";,;- | I
-

å;"i fl"ll:lä

I

Trädet
Blidsberg

I|

dem ,fr-r{lmakt

1

I

Falköpinge stiärnpar Gösta A. och Rune P.,tvåor
med mensmak, /i&{o^ra^rb'ttaD

skrivelse

rra framställt

ker på utgången, men Bjurum satte stående skottet för Torstensson blev
L gå,ng med en kraftig offensiv efter dock noll, varigenom Alfredsson utpausen, hämtade in tiU 3-4 och hade gick som seg'rare och därmed erövraett flertal goda chanser till utjäm- de silvermedaljen. Torstensson tog
ning. Deras farlige cf. oroade märk- bronsmedaljen. Alfredsson nådde
bart Slutarpsförsvaret, solrr hade sammanlagt 94 poäng och Torstensfuilt upp att göra. Emellertid jäm- son 89.
De skyttar, som ämna begagrra
nade spelet ut sig, och Slutarps cf.
kunde fastställa slutresultatet tiil sig- av truppbiljett till Skövde, torde
6-3 och fiann dessutom slå en straff anmäIa detta till ordf.
rätt på målvakten.
f hemmalaget, som fick ställa upp
Skara-Älvsborgs Poka.lserie.
rned ett par reser.ver, drog försVaret
det tyngsta lasset, medan kedjan haGrolanda-SlutarP 6-1, Götevede sin bästa period i början av matllartofta 2-4, Sandhem*FlobY 2-3,
cnen.
Äsarp-Trädet 1-'1.
Domare var K. E. HeUetröm. Fal220 0 11-B
Grolanda
köping. "
p.lr-q.g, frlcby
220 0 7-5

0
0
L
7
L
2
2

||

Enligt skrivelsen har underi:*q:-

Höstens första hemmamatch slu- R. Svensson 65, 4 kr., R. Fredrikstarle med vinst för Slutarp, som utan son 63. 3 kr.
Därefter ställdes upp till mästeratt direkt övertyga slog Bjurum med
6-3. I halvtid ledde Slutarp med skap. Slutstriden kom att stå mel4-1 efter gott spel i början av måt- lan Haldor Alfredsson, Grolanda,
chen, då rnan i snabb följd .gjorde samt Ilarl Erik Torstensson. Dessa.
målen. Efter denna betryggande led- båda följdes åt skott €fter skott. och
ning var man nog, Iite till mans sä- det såg Iänge ovisst ut. Näst sista

2L1
110
2L0
201
100
200
200

I

t.o"l""*lI
ff3o"T***."'-1ntt""

Kl. I o. 1I: A, Gustafsson 66, 5 hr.,
Georg Johansson 66, 5 kr., G. Larsson 66, 5 kr., H. Johansson 65, 4 kr.,

I

|

r{en rrct rBrtns en kutstötare tir.:1
vår. cgcn Gösta Arvidsson, eom I I
Kinnarps utom'trilansornrådeiKinne-| oirlo..*trr{arrirtrorarrn"o^^i].i"'-_| l-^

kr.

Slutarp-Bjurum 6-8.

fastig-l

hätrlen,'framhå'lla ett 30-tal
hetsägare i Kinnarp i skriv-else til'l

na med hälsovardsstadBa {öl.Slutarnj

3:50. V. Johansson 68. 2:-.
KL III: J. Blank 70, 5:50, A. Johansson 69, 4:50, E. Karlsson 59, 2

överlägset, varför slutr"esultatet får
betraktas som rättvist, lal{-\f,t

,rztltr'ut'

I

Vilske-Frökimls skyttekrets'

2

,

el
I
1.. I |
JKaraoorg
naydade stg vrcl
{ri idrotts-SM påå Stadion.
i#öä?å"Ji,ä#,liiiåäfäl
,S'lutarps
Kinnarrps samr anredning

årliga skjutning å bana var i år förlagd titl Kinneved, vars skytteföre-

3
3
2

ll

tiiiampasfö"Ki';;;;l;Ä-rg.l

.a

ilKvIre
rbv$lg,-rS.

Valtorp-F'alköping

I

Kinnarpsl
I

rhed bfa typ, kalvfärdigå i okt.
mån., till salg.
MöNARPS EGNNDOM,
Siutarp. Tet å+ Kiniiarp.'etg-av,

G0sta A, "bara" 2ia

vid(a*to"lilAhs "täulingar.
c^rtful)
Jarna,ieas MoKenley 46'4
på 400 motor!

Bo'r defarbundefs val{ilm

i ll i$userB

lr

LINGON
inkomma

TeI. 119 Kinnarp.

15.15

KinnarpsFestpark

I

i$t0r

F

kl.

Sb.lköp'tngPlortont

Valtorp-I(Ettilotorp *-6, Folkabo
1--5, Vartofla-F alköping
-gint,rå
s-i, srutarp-tomten G-3'

19.80.

öredrag av riksdagsman Gunnar Larsson, Luttra.
VALMöTEN med förednag av riksdagsman Gus,taf Hallagård, Slutarp, och underhållning av Karleby S. L. U.-avd:s

F

amatör,er anordnas

SlutarP
Vs,ltorp

i

Tomton

åädiii"I.'p

HÄNGSDALA, småxkolan, söndagen den 29 aug. kl. 1g.80.
YLLESTAD" Fensionatet, tisdagen den 31 aug. kl. 20.

F'AIK

BJurum

Vartofta'

Allmänheten hälsas välkommen.

I

il:1
;8036

folkabo

4 3 0 11?-11
4 21 118-13

au$ltltltingsfest

5

lr

1-

3
3
1

4 L t 2 5-9
40133-13

såäh"ä-i. o., siutarP-vartofta
lä
asaxp-c6teve 4-6.

5

I Äsare och

'

Ell dulrtig arhetarg

Jakträttsinnehavarna'

lil

ll I
'I

får omedelbart anstäilning
Landskommunerna
Landskommunerna

I

Kinneved.

I nxrne PASToRATSSTÄMMA
li

Kinneveds nYa skola mårldagen
laen O sePt. 1948 kl. 17.30.

lsoos

ortlf.

som

uppläggare och lirnmare vid
. ,{.-8. Slutarps Snickerifabrik.
Tel. Kinnarp 108.

septomber.

KTNNARPS

r.

F.
_l

All jakt

I

rrermansson ll
I via dverträdelse tages ej hiin- fl

bygdens mera bemär'kta miin, fastig-

DDIT SEGARSTEDTS
gamla vätkålntla orkester.

?

4310 10- ?
F''loby B
4301 12.- 53 o
Groland^a
11iiräuuuigs 3
019 11--10 å
32? 1
Göteve
s111 t7- 4 o
förbjuden inom Naglarp i flBackgårdarna, Ledsg:årdarna, Mar- Trådet B
llun*lru"
4L12 13'-13
ÄEarp
'lKinneveds socken.
3 1 O 2 8_-1,2 ,t
I bogården, Siggagårdarna, Lyckor- Sf"to"PS
1 a 0 3 6-16
I Bertil Johansson, Sånum, Erik [1na, Mellomgården, Huiegärden, V"*oft"g
4 o 0 4 4-L6 0
D.,
Grenslund,
ödeg.
Lin-[l;Kiellanders,
å"nOfremS
Nolåsen,
sterbh.,
lGustavssons
lnar Andersson, Gustav I'redriks- ll,Magnussons.
l"on, Gu:_t?"
.Irermansson, I.Jg"lI Stutarp den 2618 1948.
Nils Andersson, Axel An-lf'

fsrntillperson.
Jakträttsinnohavare.

den'I-1 ooh 12

ii; z 1ö 1-9--9
iÄ-rc +l
4 t t 2t7-Lr

är

vid laga ansvar förbjuden å

Backgårdarna, Ledsgårdarna, Marbogården, Siggagårdarna, LYckor-

na, Mellomgården,

i morgon en av I'alhetsägaren och f. d. mejeristen Bagnur Johanson, SIutarP.
Jubiiaren, som är född i Hailagården i Stutarp, arrenderade i yngre år
först Skattegården i Vårkumla samt
dårefter Marbogå.rden i SlutarP.
7922 övertog han SlutarPs mejeri,
viiket han innehade till för ett tiotal
60 år fylter

6

Skara'Älrruborgs Pokaleorie'
Blid.sberg*F loby 1-1, Grolanda'--

Bondeförbundet.

lGrahn,
la"r*.on, Linnar

dag.

SAMUEI,SSOi{S.

20.

öredrag av läntbr. Q. G. Vigrup, Hyringa.
DtrMBOBY, N.'Bissgården, tisdagen den 31 aug.

i

år' \lt 'rr{"

TOMTENS B_SLUTARP.

JÄLA, BygdeSårdeni löndagen den 28 aug. kl. 20.
Föredrag av riksdagsman Gristaf Hallagård, Slutarp.
VÄRKUMLA, $tränggården, måndagen d. 30 aug. kl. 19.80.
Föredrag av riksdagsman Aron Gustafsson, Lekåsa.
KINNEVED, Föreningslokalen i Slutarp, måndagen den

kl.

Kl.

I

visa,s I BRISMENE, Pålen, lördagen den 28 aug. kl. 1g.80.
X'ör'edrag av riksdagsman Aron Gus,tafsson, Lekåsa.

30 aug.

P0thm$il
å Tångavallerr, SIutarP
söndagen den 29 atlgtisti.
Kl. 10.30
VARTOFTA E-ST,UTAf,I,FS B

frallnt&ffi'l

6o

S LUTARP

Mossagården,

Kjelland'ers, Grenslund, Ödeg' D'
Magnussons.

Slutarp den 2618 1948.
Jakträttsinnehavarna'

I

I
I

år

sedan, då det överläts På mejeri-

förbundet.

Son av den bekante häradsdomaren i Hallagården har jubilaren ärvt
dennes praktiska kunnighet och klok-

skap, och hans duglighet och rika

erfarenhet har tagits

i

anspråk inom

en mångfald olika områden' Såiunda år han sedan ett flertal år tillbaka

bl. a. Iedamot av kYrkorådet och
pastoratskyrkorådet, kommunalfulldär han tillika år vice
mäktige
och taxeringsnåmnden
ordförande
och skiftesgodeman.
samt kyrkovärd
Vidare är han ordf. i byggnadsnämnden och i Slutarps samhällsförening.
Tidigare har han varit ledamot av
skolstyrelsen och skolrådet, vice ordförande i ecklesiastika boställsnämnden för IV bostäIlsdistriktet samt ledamot av vägstyrelsen och hemvärnskretsnämnden i Skövde' DeBs'
utom är han en i bygdeffra vida känd
aukttonsförrättare och ofta anlitad
boutredni ngsman.

Personligen har morgondagens Jubilar gjort sig känd och aktad för
sitt ärliga och rättskaffens väsen. och

har härigenom vunnit många vänner'

Falköplngaeerlen:

f

Tomten-Kåttilstorp 6-2, F alköping-Bjurum
3-2, Valtorp-Sluti arp 5-2, F olkabo--Vartofta
$-3,
Vaitorp
5 3 1 123-15 q
Tomten
5 3 1 120-14
5 3 0 219-16 6
Slutarp

5 3 0 2\5-18
Kättilstorp 6 2 L 2L1-72
Vartofta
5122
8-12
Bjurum
511313*14
F'olkabo
50238-16
X'AIK

HffinTffi $[ffinmffiTflffiT$

6
5

garnla väikända orkester gästar

4

f{fruNA&,P,S F&,5rf,--AmK

SLUTARP, Byggnadsföreningens lokal,
lördagen den 11 sept. kl. 19.30.
Tal av riksdagsman tr'olke Kyling.
FILM: "En man gör sitt val".

vid

JÄLA, Bygdegården,

ö

3

Slrure"Älmöorge Polir,lrorls.
Vartofta-Äss.rp O-3.

B
Grolanda
Äsarp
Göteve

Trädet B

Slutaip B
Vartofta B
Sandhem

B

54
4 2
4 3
5 2'

1 016-9 I
2.013-5 6
0 112*5 6
1 2 16-13 a
42 1 ,1 13-12 ö
47 2"113*6 4
4 L 0 3 10-18 t
5 1 0,, 4 6-19 ,
5 0 | 4 6-18 1
3,

havre 3, blandsäd 3, potatis 3, foder-

8483

"%e

|ree*rnyaade

a{g tt|J $rihet"
visas i
Föreningslokalcn, SLUTARP'
fredagen den 10 sePt. kl. 20.

Föredrag

av fru Ida örtengren.

lfiimltewsd
Pastorsexp. denna vecka
fredag kl. 4-6 e. m.

Kaffeservering.

Falköpingssetion:

uaekraste
på |ordon

huvudrollerna:

INGEE JUEL,
ANDERS HENAII{SON.
I

Yägförrättning i Kinnoved. - I
Pa framstälbring av Elias Jo- |
hansson, Fröje, KinnarP, har läns- |
styr.elsen förordnat f. d. distrikt'tllantmätaren A. tr'. Lindeman i Melriestad att verkställa föruättning
enligt enskilda väglagen för uttagl-.
ning och delning av väg över Alarp
och lsörby för gårdarna Fröje och

allt i

Kin'neveds soo-

{r/4-\t8'

STENSTORP, Tingshuset,
tisdagen den 14 sept. kl. 20.30.
Tal ,av riksdågsman R4gnar Sveningsson, Tranemo.
FILM: "En man gör sitt- val".

öPPen

8484

I

llet

ken.

20.30.

FALKöPING, å Medborgarplatsen,
söndagen den 12 sept. kl. 16.30.
Tal av riksdagsrnan Ivar Anderson, Stockholm.
Sång av operasångare tr'olke Andersson.

kl. 6 o. 8. Barnförbj.

Ledsbacken,

kl.

FILM: "Krångel-Sverige".

nloL-'rg'

@Me

rotfrukter 3, hö från odlad Jord 2
2. Beräkriad
skörd per hektar: höstvete 1.800,
höstråg 1.900, vårvete 1.200, korn
1.500, havre 1.400, blandsäd 1"450 och
hö från odlad jord 1.900 kg.
Den regniga väderleken medför
risk inte biott titl nedsättning kvanti'uativt utan ävcn till höstsädens
kvaiitet, därför att den icke bärgats.

Vaifilmen

lördagen den 11 sept.

Tal av riksdagsman Folke Kyling.
KINNARPS I. F.

Söndag

och från naturlig äng

Den odlade jorden består till stor del
av mossar, varför risk för regnskada
kan medföra minskad skörd av vårsäd. Regtet försvårar just nu brukningen av trädorna, men om vackert
väder inträffar under första hälftön
av september torde förutsåttningarna bli gyirnsamma. Ah_rtt,

på lördag och

Besiik årets största och sista fest.

I{i;nneued, och Vå,rkumla.' höstvete

3, höstråg 3, vårvete 2,5, korrr

AVSLUTNXNGSFESTLIGIIETERNA

söndag.

SlutarpFloby 2-6, TrÄdet-Blldsbotg 2-2,
Sandhem---Giiteve 2-J-2,

Floby B
Blidsberg

Högertt$ urhnöten

I

Bjurum-'fomten 4-7, KättilstorP I
-Faiköping 3-1, Vartofta-Valtorp I
5-4, Slutaip-F olkabo ?-1.
I
9l
Iornten
641'727-78
8l
226-77
4
O
6
Slutarp
6 3 7 227-20 8l
/altorp
Kättilstorp 6 3 t 274-73 7l
]ArK
6 3 0 316 2L 6l
6 2 2 213-L6 6l
Vartofta
6 1 7 477-"27 3ll
Bjulum

MULLSJö, Kommunal- och församlingssalen,
onsdagen den 15 sept' kl. 20.00.
Tal av redaktör Gösta Lindskog, Stockholm.
FILM: "En man göl sitt val" salnt d'en vackra
färgfiimen: "Stenhammars Sverige".
Sång tiil luta av folkskoll. Sverker Eriksson, Dimboby.
"

Forkabo 6 0 2 4 s-23 tll

Fokalserie. ll
Blidsberg-Sandhem 5-3, F-loby- ll
Vartofta 6 0, Grolanda-Trädet 0- ll
2. Göteve-Slutarp 3-3.
ll
FlobyB
6 5 1 016-91111
BlidsbergB 5 3 2 018-B 8l
5 2 2 115-6 6
Trädet B
5 3 0 2!2-7 6 lr
Grolanda
5 2 2 tt6-75 6
Göteve
Åsarp
5 21 216-13 5
3
5 11313-21
Slutarp B
VartoftaB 6 1 O 5 6-25 2
SandhemB 6 0 L 4 9-23 1
Skara-Älvsborgs

Frihetspartiet

ET('6ERR[
Kinneveds
VÄSTSRÅSGUBKA. samt
GMÅPÄTNON

inkommer

i

dag.

SANI}ENS.

Erk. $iukkassa
håtler uppbördsmöte i Kinnarp hos
Svedberg måndagen den 20 sept.
kl. 18 samt i Slutarp å Karins.kaf6

tisdagen den 21 sept. kl. 18"
Styrelsen.

(
(

Frökinds härad. K!taa't,"k* n\(
r

1948
Sönda,g

/T\

kl. 6 och 8. Barnfö.rhj.

Brismene

o

Kinneved

Börstig

IVä kvinnor

Vårkumla

Folkpartiet Bondeförb. Soc.-dem. Kommun.

Högerrr

60
82
151
33

L944
66
81

120
45

1948 1944 1948 1944 1948 1944 1948

23
36
120
82

13
36
51

58

1

2].5

132
203

7
L23

oö

49

65
181

t

1944

2

I

2t7

95
ö

Gösta Arvldsson

OCh

G{INNA.R, EJöENSTR,Ä,NI}

ffioEand
Bortsprungen.
tel.111

Upplysningar

Skövde.

Jill

digheter borde det ha biivit 16-metersstötar. Nu förstörde ett
envetet regn alla chanser i den vägen.
Nå, Gösta Arvidsson skrev idrottshistoria ändå. fast i mindre
emfrattning. Han fiek sin revansch, och för företa gången sedan
1946 fick Roland Nilsson se sig slagen av en svensk. tsåda hade
15,85 och Gösta vann på sin näst liingsta stöt, som mätte 1b,60.
Rune Persson var sjuk, hade över 38 graders fober, ville inte
ställa upp, tvingades ( ?), sprang håglöst ött varav eller ilte mer,
varpå han bröt. Efter det hade Stig Linclgår.d inget större besvår att bärga segern.
(a+{arv 6"rKt^4>

Seipel,
8858

Kulstötningen samlacle som väntat
största intresset. Odensplans kulgrop hade med tanke på den stora
drabbningen utökats tilf 16,5 m., och
under gynnsa,mmare omständigheter

Falköpingssorlen:

hade man säkert haft anviindning för

Falköping-Tomten 0--2, Bjurum
--Kättilstorp 6-3, Valtorp-Folkabo

. den utökningen.

När Gösta Arvidsson före tävlingen i träningsoverall
två gånger "Iaadade" kulan på 16metersstrecket och sedan för sin del
inledde tävlingen med 15,85, vådrade
man sensation. Roland hade inlett
med 15,12 för att i andra omgången
öka titl 15,85. Men då började det

5-1, Vartofta-Slutarp
Toirrten
7 51
Valtorp
7 4 L
Slutarp
7 4 0
Vartofta
7 3 2
Kättilstoro 7 31
iIAIK
7 3 0
Bjurum
7 2 L
It-olkabo
,._o_.,

regna, ett kailt och envetet regn, och
därrned voro alla vida,re chanser om-

intetgjorda.

Söndagens kultävling gav tillfålie
till en när'mare jämförelee mellan de
två stora. tr'råga är orn inte Gösta
vinner vid en dylik. Rolend går kan-

317-19
416-23
423-24
5 10-28

8
ry

6
5

,

anordnar söndagen den 26 sept.
med början kl. 13 skänkta prisoch pokaltävling.
Söndagen den 10 okt. statspristävlan med början: Rekr. kl.8 fm.,
klass f kt. 8.30, II kl. I, III kl.
10.30, IV kl. 11, Veteran kl. 11'30.

Iioland: 15,L2, 15,85, 14,83, 14{,.19,

I

-,

är lika med n5rtt banrekord.

275-tB

o

8

|(inneveds $kyttefilening

Vem som var den för dagen bäste
framgår av de tvås serier.

t5,27.
15,85

11

Sönrl"

hl. 6 och

I

Barntillåten.

e*r.

t
f

Styrelsen.

i samhället,

troligen kunnat begränsas ganska
avsevärt. Tack vare den senaste
tidens regn var dock den ovan omtalade bäcken vat'tenfylld. Denna

brukar under sommaren vara alldeles torrlagd, och hade branden
uppstått då, skulle skadorna säkert
ha blivit ännu mera betydande. De
beräknas nu uppgå till c:a 50,000
kr. Hela anläggningen år försäk-

rad för 150.000 kr.

ra"d.es där.

Troligen har elden uppstått genom att någon gnista från skorste-

nen i den starka blasten kommit
in under någon tegelpanna på taket. Elden upptticktes strax ftire
kl. 4 på eftermiddagen. ,Sedan man
först försökt släcka med det man-

skap som fanns på arbetsplafsen
alarmerades brandkåren i Falköping, som hade ett c:a 3 timmar
drygt arbete med att blt herre
över elden. Vatten till släckningsarbetet pumpades upp frå'^n en
bäck e:a 200 m; från brandhärden.
I detta sammanhang förtjänar på-

att ett

stort samhälle som Kinnarp, dåir det frinns

i ringen, men konsten
qtt exploderp. kan Gösta bättre. Roland viker sig något å la fiilikniv i
utstöten, .medan Gösta där ger sitt
alit. I ett avseende har han rock något att lära av sin ett år äldre kollega: i fråga om stötarnas höjd.

Gösta: 15,85, 15,60, 15,47, !4,73,

2-0.
129-18
232-2L
326-19

Eld utbröt i går eftermiddag i
Kinnarps Möbelfabrik, tillhörande
fabrikör Jarl Andersson, Kinnarp.
F abriksbyggnadens vind, inrymmande en hel del halvfabrikat samt
diverse wellpapp m. m. eldhärjades, men däremot lyckades brandkåren från F alköping, som alarmerades till platsen, rädda övriga delar av byggnaden. En hel del vattenskad.or uppstodo dock naturlig'tvis även här. Som försiktighetsåtgärd hade man emellertid fört ut
de dyrbara maskiner, som förva:

peka,s,.

ske mjukare

75,22, !4,28.

t{ilssons segerrad.

Gösta Arvidsson drabbade samm&n. Under glmnsamma omstiin-

Utiikarl kulgrop.

-

&,/q-qs,

Det kunde ha skrivits idrottshistoria vid F.AlK-tåvlings.rna
på Odensplan i söndags, då kulgtganterna Roland Nitsson och

Fågelhund, brun, vorstchetik,
försvann från Mönari2 lörd. den

t8/9.

bröt

Branddammar saknas

L

huvudrollerna:

PVA P^{I{F,FECK,
CECII,E OSSB,{IIts,

Skador för 5O.0OO
wtc'"'t vid Kinnarpsbrand.

en hel

såpa,ss

del industr:ier o. d., helt
branddammar. Med en ordentlig branddamm och effektiv
brandutrustning hade skadorna

Kungörel$e,
Gösta Larsson i Kinnarp har härstädes anhållit om tillstånd till beställningstrafik för personbefordran
med stationsort i Kinnarp, Kinneveds socken, med en automobil lämp-

lig för befordran av högst sex pas*
sagerare. Trafiken har tidigare ut-

av Göte

Aronsson i Kinnarp
automobilen R 121?9 godkänd
för befordran av högst fyra passageraro jårnte till automobilen kopplad

övats

med

släpvagn godkänd

för befordran.av

högst 520 kg. resandes handgods.

Ånsökningshandlingarna hållas här

tillgängliga intill den 7 oktober

1948.

Tra"fikföretag, som kunna beröras
av den ifrågasatta trafiken, så ock
andra, vilka ärendet kan angå, äga
att före angivna dag till länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningen.
Mariestad å landskansliet den 22

september 1948.

LÄNSSTYR,ELSEN.

FOTBOLL.

Slutarp-Vartofta 8-L
Hemmlalaget tog revansch för ne.
derlaget i eöndags och siffrorna kommo att lyda på 3-1 (1-1). Segern
var rättvis och rbsultatet avspegla.r i

polisdistrikt

'Tlll alla {em sor4 deitagit i räddningsarbetet vid branden frambäres härmed ett varmt tack.
KINNARPS MöBEI,tr'ABRIK.
Jarl Anttersson.

någon mån styrkeförhållandet mellan
de båda lagen. Slutarp hade de flesta och farligpste målchanserna. Matchen dominerades av de båda lagene
försvar. Kedjespeiet var det däremot

sämre bestälit med. Matchen var
snråruffig och båda lagen ådrogo sig
ett flertal frisparkar.
Vartofta tog ledningen efter åtta
minuters spel genom vy. Karlsson.
Fyra minuter senare utjämnade hi.

till 1:1. Spelet var ganska jämnt med undantag för halvlekens sista tjugo min., då Slutarp
hade mesl att säga titrI'om. Ändra
halvlek hade hemrnalag'et grepp om
spelet och kunde i 12 min. taga ledning:en genom hi., sorh vid en frispark påpassligt var framrne oOh
Andersson

från nära håll nätade. Flera upplag-

da chanser slogos sedan bort av SIutarps forwards, och det var först i 44

i
i

Sönd. ktr. 6 o.

I

KWBf$ N

&

|

J

e:n. Barnförbj.

LJTAN

AhISåKTffi
GLTNN. \,VÅI1I'GR,E}[
AT-TJ

KJELLIN

STIG OHLIN

'

har vid sammanträde faststål.lt

9
s
Valtorp
Bjurum
I
FAIK B
8
Vartofta,
9
Kättilstorp I
Folhabo I

förbuntl 4to-rar.

har vid sammanträde i måndags
upprättat för"slag till utgifts- och
inkomststat för år 1g4g. Som ut-

Vid inför länsstyrelsen företa-

En presenninE

Glöm ej att avgiva areal-, svinoch vcddeklaration!
borttappades i lördags på vägen
Frökinds X{ristidsnämnd, Eiirstig. rnellan Kinnarp och Falköping.
Upphittaren bedes vänligen ringa
945L

13

Sönil. kl. A ti; S öfft.'tsarnrörbj.

öollt'on dölt

134.

Xlnnwods

Slytteförenlng

Kinneverls skoklistrikt. 12fi6 -vl(.
Skolöverstyrelsen begär hos regeringen att på n1'tt få pröva frå-

gan om organisationsplan för Kinneveds skoldistrikt. När överstyrelsen' tidigare faststälide ny sådan plan, bestämdes att växellov

endast fick anordnas för klasser'
na L-2. Häröver har skoldistrik-

tet besvärat sig hos regeringen under uppgift att 17 lärjungar av 55
på folkskolstadiet ha lång skolvägp
varför växellovet borde gälla klas-

*hs'qKserna 1-6. Med anledning av denregistrerings-i na nya uppgift förklarar sig överoch
Hos Patentverket ansöker H. J. M. Levinson'i styrelsen nu intet ha att erinra
,Slutarp, om Patent På rnaskin föf mot att växellov medges för folk'
pastrykning av lim På lame lträ-r skolestadiet.
var m. m.
Fatentansökan.

I

I

I
I

I

i

Byggnadsföreningens lokal i
SLUTA[iP
lördagen den 16 okt. kl. 20.

MUSIK AV ERORS TRI'O.

I

har stetspriatävien i morgon med I
btirJan för rekrytklassen kI. 8 fm., I
xlass I kl. 8.30, U kl. 9, In. kl. 10.30 |
Ml. 11 och veteren kl. 11.30. I

0rrIförantlen.

1

Tel.

LILLY PALMER
ftoBtBt af"ba

P,ASTORATSSTÄMMA
kI. 15.30 å samma plats.

lek, m. m. Dam- o. herrstrum- |
por i god sortering. Dessutom
be vi få meddela, att Ni nu I
åter kan få klänningen sVdd
I
billigt och bra i

Kinnanps Manufaktunaffän

GAR,Y OOOPDR

i nya skolan måndagen den 11 okt.
1948 kt. 15.

ikommunalfullmäktigeledamoten i
X(inneveds kommun Erik. Samuelsson, Slutarp, vilken avlidrit, befanns fastighetsägaren J. W. Andersson, Gärdhem, Slutarp, vald
till kommunalfullmäktig för tiden

.

käppän

ORD. KYRKOSTÄMMA

,gen röstsammanräkning för utseende av efterträdare åt avgårrgne

o.

ansökan mottages.

134-21

6 0 335---22L2
5 1339j2?11
41, 433-26 I
4 0 lLg-26 8
3 2 4L8*24 8
3 1 521*30 7
0 2 613-95 2

Kinneved.

Kinneved" {hg -raf.

Direktlonen för F'rökihtfs kristids-

8 61

Slutarp.

I$y kornmunalfullmäktig i

ÅF{E GF,öNBERG

tel. 1740.

TomtenB

pensionsavgifter 3b0 kr., telelon
115 kr., porto och skrivmateriel
150 kr., försäkringsavgifter 20 kr.,
1 , Skara-ÄIvsborgs Poka,lsorlo.
direktionskostnader 200 kr. samt , 1$lidsberg-Göteve +-3, X'lobytilt oförutsedda behov 776:7g kr. 1"frädet 5-0, Grolanda-Åsarp 3-3,
'Sorn inkomst beräknas en behåll= \ Sandhem-Sluatarp 7-2.
8 7 1 025-915
ning på 400 kr., statsbidrag 2,g80 F'lobyB
8 5 2 r 27-t8 t2
kr. varjämte de anslutna kommu- BlidsbergB
TrädetB
8 4 2 2 24-12 t0
nerna skola bidraga med: Börstig Grolanda
8 4 1 3 23-14 9
893:10 kr., Brismene 5b4:84 kr- Äsarp
8 3 2 3 26-20 B
I2 2 4 19*--30 6
Kinneved 2,788:04 kr. och Vår- Götdve: '..
SandhemB 8 2 1 5 2L-32 5
kumla 445:77 kr.
I 2 1 5 19-36 5
SlutarpB
Va.rtoft&B E -1 0 7 7*?2 2

lgifter r'." trri tä;.; ;;; ;;;;d.,
till knistidsnämnd, skördeuppskattI cla matchen var liarl Redig!'åttiriöening oCh slaktgodemän m. fl. uppha,moj
tagits kr. 6,400:-, expeditionshy- till den 1 januari 1951. Ä_ndersra och telefon kr. 200:-, brist vid son blev valri för A-gruppen ,'KomMot talong t43, L44, L45, L46, årets slut kr. 300:-, till annonser ,ntunal samiing".
och skrivmaterial kr. 150:- samt
137 utlämnas nya tiiläggskort:
till oförutsedda behov kr. 100:?8,
SLUTARP månd. 4 okt. L4.
s;a kr. 7,850:73. Som inkornster
BRISI{ENE onsd. 6 okt. kl. 10. ,befäknas i statsbidrag kr. 1,800:- glNrraES
EKARP onsd. 6 okt. kl. 15 o. fZ. såmt utdebitering med kr. 5,gb0: VARMA och STABKA
73 efter 25 öre pr skattekrona,
. VÄRKUMLA månd. 11 okt. kl. varav Kinneveds kommun bidrager hernund,erlslöid,er
74.
tilt låga priser. Arbetsskjortor,
med kr. 3,485:05, Börstig med kr.
blåkläder. Yllejackor för vin7,776:37,
Brismene kr. 6g2:92
KINNÄRP måndagar kl. 9-12.
tern från goss- till mansstorsamt Vårkumla kr. b56:38.
Kraftfodertilldeln. avhärntas,

Valtorp-Tomten 3-ö, Folltabo*
Falköping Z-3, Vartofta-Bjurum
0-5, Slutary>-Kättilstorp 6--2.

zho -{(K.

,inkomst- och utgiftsstaten för nästa är. På utgiftssidan upptages
polismannens lön till b,484 kr., beklädnadsbidrag 268 :80 kr., tjänsteIokal 240 kr., semesterlön 806 kr..

min. som cf. Rutrnan kunde göra

tredje målet.
I hemmaiaget märktes mest vhb.
I{jellander i det för övrigt jämna försvaret och i kedjan bör hi. Alnder.sson ha en eloge för båda målen.
Målvakten Johansson.samt bröderna Käck, cf. Johansson och vy. Karlsson voro bäst i gästernas lag. ,
Domare i den intc allt för lättdöm:

Folköplngssorion.

Direktionen för Frökinils härads

Tack

tolq-qt.

KUNGöRELSE.

Kinneveds socken med en automobil
Iastande högst 4.490 kg. last i vilken
trafik automobilen R 2653 godkänts
för befordran av högst 4.080 kg. last,

har härstädes anhållit om tillstånd
att istället för nämnda fordon i trafiken få insätta en automobil lastan-

Söntlag kI. 6 o.

8.

Enrntillliten

KlqDekorlru,€r,

i

gwvnl,w

Ansökningshandlingarga hållas här
tillgängliga intill d^en 22 oktober

sdwera

EDVAR,D PER,SON,
GEOEG FANT

1948.

Trafikföretag', som kunna beröras

Mariestad å landskansliet den ? ok-

tober

1948.

.

LÄNSSTYRELSEN.

Tredje raka för Göeta.
Gösta Arvidsson,

I'ÄIK, vånn kul-

tävllneen även vid friidrottstävlinn".nr'i Prag i onsdags. fdezuItatet
6lev 15,13. bct är hans 3:e raka seger på ut]ändsk mark.

" nåne Gusta.fsson, Lidköplng' vann
KINNIIVED.

lMrto'ur('

1.00

m. på

11,:t.

tb{t$-'+K.

Undertecknad samt övriga ar-

betai
tare vid ladugårdsbyggnaden,
Präs tgården, Kinneved, tackar
inneveds pastorats kyrkoråd för
'Kinn
den
n talilagsfest, som anordnades
ror
för oss, "samt för gott samarbete
och vänlighet under byggnadsiden.
tidet
Oscar Andersson,

l-

gg+ol
ee46
vv+o

:er' 71

""="1|

nedsatt skörden. Äterväxten på vallärna relativt ggd. Höslsådden försvård på grgrl$,äv stördearbetet'

Gösta vann även
tttlls-4(;

i BudaPest'

Vid tlsclagskvållens fi'iidrottstävlin'
gar i Budalest, deltog den. svenska
iriidrottstruppen mangrant.., Det
blev elva svönska segxar i föUd' men
mä,rkligaro resultat noterades'
inea
- "ctista
Ariidsson varul kulstötnin:
een på. för honom medelmÄttiga 14'80

3"n 'r,eraara"-Gustavson eegrado på
100 m. med tiden 11,1.
f
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GrolandB,

Med l(nneveds församling hölls
kyrkostärnma i inandags, vuri id ', Xiniiåved o.ti'Vutt.tda: höstvete 3,
kyrkoråtlets för'slag till inkonlst- och höst"råe 3. vårvete 2,5, korn 3. havre 3
utgif,tsstat för 1948 godkändes. Ut- iit"nOila 3, potatis 3, fodelrotfrukter
debiteringen fastställdes ti11 35 ör'e g]. trb *a" 'odtad jord 2 och från naper skattekrqqa, och skattekronornas turlig äng 2. Beräknad skörd per he^kantal utgör 1.3..94O:. 2O.
tar: hiistvete 1,800, höstråg 1,900' vårVid samma dag hållen Pasto- vete 1,200, kor4 1,500, havre 1,4{0 och
godkändes Pastorats- blandsäd 1,450 kg'.
ratsstämma
kyrkorådets statförslag, vilket inrreHiistsäden något groddskadnd På
bär en utdebitering av Ai 54 Pä Eruod
av regn under härgningstiderr'
16.165: 75 skattekronor.
6:ird.ilt å moisjorden &rar havren drösat w vid bäig"ningen. Groddskador
ha även uppkommit. På några Platggr har bladmögel å potatisen -delvis

Teck

,våmånsamia,,i,rsa,u ri!
I.u,'Il-*l,Yl,*
Kinnarp. __
xinnarp'
tel'
zr rinnarp'
ll
[rel. n
ll

I

Färgfihn.

de högst 5.510 kg.

av den ifrågasatta trafiken, så ock
andra, vilka ärendet han angå, äga
att före angivna dag till länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningen.
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John Fransson i Kinnarp, som innehar tillstånd till beställningstrafik
för godsbefordran med stationsort i
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lirroä"vare av tr'T-skölden, utgjor- |
Även
.
lvembcr-1948..
,3undt'sx-_,ry,: | | ae eonaagens tävling premiär i
',lsoner,
föreningar och bolag
"*ot*l,ltattteutrrr, och han hade inte räk.li år avlämna mantaisuppglr"t'
l.lnat med att få en så bra placering,
''Kommunalnämnclen.
i|
l. I berättar han. Sk1'tt med gevär är
| lttutt sedan gammalt, som pistol|
I

kl. 6 och
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Barnförbjuden.
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Äke Gustafsson,
tedsgärden, Slutar:p.

Trafiktiltrstir,nden. a'4rc-t'tK'
Äkaren John Fransson i Kinnarp, Kinneved, .har överklagat biltrafiilnämnciens ,beslut att avslå
hans ansökan orn tilistånd att i beställningstrafik insätta ytteriigarö
en lastbil. IIan ,anser sig ha styrkt
att behov föreligger av det sökta
tillståndet, .som även t'illstyrkts av
länsstyr.elsen, landsfiskalen och
homrnunalnärnndens ördförande.

Gustav-Adolfsfest och

tninnesstund liuet
Folke Betnadotts
anordnas i
X'öreningslokalen, SlutarP,

lördagen den 6 nov. kl. 19.30.
Föredrag av kYrkoherde

Kurt Larsson.
Prins Wilhelms film "VästergYllen". Körsång. Kaffeservering.
Inträde: Äldre 1 kr', barn 50 öre.
Uppbörct av rnedlemsavgifter.
AlIa hälsas välkomna.

Kinnevetls Rödakorskrets.

.AxtorN Missionshus
SKöRDEF'AST

söndag 2,30 em. Pastor Arvid
Andersson och Walter And6n.
Sångare från Äsarp. Kollekt.

Organisationsplanen

i

Bröd. Johanssons, Nolgården v.p.:
Karlssons hand mottogo belöningar1) R. Fredriksson 47 p., 2) Gösta
na för sina insatser under året.
Ordföranden uttalade ett tack till Larsson O p., 3) Harry Johansson
funktionårer och aktiva skyttar för 45 p.
gJorda prestationer och gott samarSlutarys Handelsträdgårds v.p.: 1)
bete samt till dem, som shänkt pri- Gustav Johansson 48 p., 2) Gösta
ser. Sedan sjöngs "Du gamla, du Larsson a8 p., 3) T. Faik 47 p.
Erikssons vandringspris: 1)
.fria", varefter ett trevligt samkväm K.Edvin
Arp 50 p., 2) Gösta Larsson 49 p.,
vidtog. Som avslutning blev det
3) R. f"redriksson 47 p.
dans.
Rosersbergsskjutning: 1) Sven JoDe biista resultaten blovo:
hansson 31 p., 2) H. Trygg 24 p., 3)
Statspristävlan:
Harry Johansson 19 p.
Veterankl.: L) Vald. Johansson 67
Vilske-Frökinds-Pokalen erövrades
p., 2) Erik Gustavsson 58 p.
för året av Olof Andersson med 140
Kl. IV: 1) Gust. Johansson 6L p., p. följd av Gustav Johansson med

2) Sven Johansson 55 p.
138 p.
KI. III: 1) Otof Anderseon 67 p.,2)
1 omgång: 1) Folke Larsson 72 p.,
H. Trygg 62 p., 3) Egon Johansson 2) Harry Johansson 72 p., 3) Gustav
54 p.
Johansson 69 p., 4) Olof Andersson
Kl. If : 1) Gösta Larsson 73 p., 2) 66 p.
R. Fredriksson 69 p., 3) Nits Johns2 olrrgängl'1) Olof Andersson 74 p,,
son 69 p., 4) Evert Larsson 66 p., 5) 2) Gustav Johansson 69 p., 3) Georg
Folke Lgrs,son 66 p.
Johansson 63 p., 4) Harry Johansson
Kl, I: 1) H. Göransson 76 p., 2) 59 p.
Sven-Olo,f Johansson

skolöverstyrelsen

Olof Ändereson med L38 p.. närmast

hamsson 83 p,

följd av Rune Fredriksson med 13? p.
Insats i samband med första omgången gav följande resultat:1)
Gösta Larsson 95 p., 2) Rune Fredriksson 93 p., 3) Egon Johansson

Mörks vandringspris: 1) Harry
Johansson 49 p., 2) R. I'redriksson
47 p., 3) Georg Johansson 47 p.
IJrmakare Älgot Karlssons vandlingspris: 1) Erik Gustavs,son 50 p.,
2) Gustav. Johansson 49 p., 3) B.

prö-

överstluelsen tidigare f,astställde
ny sådan plan rbestämdes att växelI huyudrollerna:
lov endast ficrk anordnas från
klasserna t-2. Häröver har diLUDDE C.p.}{qzry+
striktet besvärat sig hos regerinDAGMAR NBBESEN
gen under uppgrft att t7 lärjunSIGGE T$EST
gat av 55 på folkskolestadiet ha
CAI.åS&$----------------rery95,ry.
lång skolväg, varför växellovet
borde gälla klasserna 1--6. Med
Gustal Adolfsfest och minnestunrl anledning av denna nya uppgift
över Folko Bernadotte 6lu'qt' har överstyrelsen förordat att
anordnas ay Kinneveds Röda ärendet återvisas dit för nY pröv'
'korsknets i kväll kl. 19,30 i tF.öre- ning.
ningslokalen, Slutarp. [.öredr,ag
hålles av kyrkoherde Kurt Lalsson, Kinneved, ooh vidare rblir det
körsång samt visning av prins
Wilheimfilmen "Västergyllen".

KRONBLOM

l{ummerplåt

-ti

n. skattekvvitto

motorcykel n:r R 9021 10ort- liI
tappat. Upphittaren torde god- |
hetsfullt meddela sie med otofl
Andersson, Kinnehnll, I(irrnnarp. I
TeI, 122,

till

SöND,AG IiI. 6 och 8.
BarntjllåtPn.
:..
o
rE o
I'

ffffitr #Sfffi åffi81

1

91 p.

Jubileumspokalen hemfördes för
Lundstedts vandringspris: 1) Sven året av Bengt Karlsson, som därmed
Johansson 56 p., 2) B. Engdahl 55 p., tog sin första inteckning i densamma
med resultatet 91 p. föijd av Gösta
3) Gustav Johansson 54 p.
Hudene-Fala vandrin-gspris: 1) Larsson 89 p. och Valdemar Johans-

att på nytt

va frågan om organisationsplan
för Kinneveds skoldistrikt. När

SöNDAG kl. 6 och 8.
Bår{rtilåt€n.

67 p., 3) L

Mästerskapstävlan:
Trygg 65 p., 4) E. Kjell6n 62 p.
Kinneveds SkJrtteförenings mästerReltrytkl.: 1) L. Engdaht 99 p., 2)
Bengt Karlsson 98 p., 3) R. Abra- skytt i skolskjutning år 1948 btev

för Kinnoveds

skolttistrikt. hln^"rfi,
Regeringen har uppdragit åt

:

1 är, reaktionsfria, flnnes till.l

r"ro.'

-"Ii'ygg 52 p., 3) Evert Larsson
Klnnovsds Skyttefören t"{ llf H.
52 p.
hade i iördags anordnat sin sedvanSkyttef öreningens vandringspokal
liga årsfesl i l'öreningslokalen, Slut- 1) Olof Andersson 90 p., 2) B. Engårp. Föreningens medlemmar Jämte dahl 79 p., 3) Egon Johansson 74 p.
familjer hade mött upp ganska talIlrmakare Ekblads vandringspris:
rikt och pristagarna blevo krafttgt 1) R. Irredriksson 56 p., 2) L. Engavhurrade då de ur ordf., Julius dahL 55 p., 3) T. Falk 55 p.

$eeffiffiå.q6mr$a
STTG JÅRREI,,

I{ÄTHIA ROLF'SMN

Ungdan aZ p.

Harry Johansson 52 p., 2) Georg Jo- son 88 p.
I tävlingen om Damernas skiinkta
hansson 50 p., 3) R. Fredriksson 47 p.

V}rytKffiMNA
till

priser blevo de bästa resultaten:

1)
Klnnarps'lfextils vandri-ngspris: 1)
Gustav Johansson 49 p., 2)'Sven Jo- \i'ald. Johansson 47 p., 2) Gustav Johansson ag p., 3) VaId. Johansson hansson a6 p., 3) Olof Ändersson 46
tg p.
F., 4) Gösta Larsson 44p.,5) B. EngHem:äg. A. tr'redriksson och Sons dahl 42 p., 6) Egon Johansson 42 p.,
vandringspris: 1) Olof Aadersson 47 7) Bengt Karlsson 41 p., 8) R. Fyedp., 2) Harry Johansson 4? p., 3) E. riksson a0 p., 9) Georg Johansson 40
p., 10) Harry Johansson 40 p.
Kjelldn 47 p.
Bröderna Larssons vandringspris:
1) R. Fredriksson 50 p., 2) Georg Johansson 46 p., 3) Folke Larsson 46 p.

11{EI} VtrNTERNY",
*oä'r"dttiiores i oRDdNsficixnrbll, KTNNARP,

Ing. Gabrielssons vandringsplis: i1

3) Erik Svensson 51 p.
Fabrikör Sven Johanssons vand-

52 p.,

ringspris: 1) Oiof Andersson 57 p.,21

10549
I

med'be-

sättning från templet Vinternys amatörer.
Även lokalt i lasten. Landgången dras in kl. 20 lördagen
den 13 och söndagen den 14 novembei.
Numrerade sittplatser i förköp fr. o. m. torsdag i Vilgotssons, tel. 6, och Arvidssons, tel. 22, affärer. Överblivna och
onumrerade biljetter vid ingångeri'

I

B. Engdahl 55 p., 2) Olof Andersson

årets N. T. O.-revy

*Pfi: KRVSS'

Kommitterade.

nilorN

På mångas llegårån ges revyn

2 st. kalvkor,
r.- och kastningsfria, till

salu.

Tel. 66 Kinnarp.
Ifinnoveds strotaistriht t6ln-\g.

har fått skolöverstyrelsens tillstånd ått anordna undervisnins i
engelskå språket S--G vec.XotlmI sjunde klass A-fors,

Fä

ltsltjuln ing,

Kinneveds Skytteförening anordnar fältskjutning vid Hudene
söndagen den 21 kl. 10. Farligt
område: sydöst om Hudene ,
10899

Styrelsen.

"P 4 bry oö med fJ t^ter ny"
i repris i Ordenslokalen, Klnnårp,
Numrer*de sittplatser

Aftonunderhållning

F

rå

g e s p o rt:

Paketauktion.

"Våga-Vinn".
Kaffeservering

m. m.

Till talrikt

besök inbjuder
Styrelsen.

1V{u''1K,
En person från Kinnarp, som omänclrat sin lastbil från att v&ra bensindriven till gengasdito, hade icke

Traflkförsoolser.

Erik

Änders*;on, Lofs-

KINNATiP.

Emol l?tynn i

S

Lmftmsls lmlls$qmt&nmr

Gor*g- och mansjaekor

tiil

Lediga

ft efatln i n gen
vid Kinneveds kyrka förklaras
härmed till ansökan tedig. Tillträ'

de 1 jan. 1949. Närmare uPPlYs'
ningar lämnas av undertecknad.
Ansökningshandlingar skola vara
undertecknad tillhanda senast den
1 dec. 1948 kl. 12 på dagen. Fri
prövningsrätt förbehålles.
Kinnarp den 22 nov. 1948.

Kurt

anmält åndringen för besiktningsmannen och länsstYrelsen och han
hacle dessutom överlåtit några ben-

låga pr:iser.

Herrtrikå och blir,kläiler
i stor sortering.
Klånningssömnad.

Tel. Kinnarp 134.

i

Ett sto
i 6:e året till salu.

Oskar Andersson, Nolgården, Kinnarp.

I.

kl.

18.

Predikan av soldathemsföreståndare Carl Wlson. Försäljning av
eyföreningens arbeten. Gåvor mot-

tagas taeksamt. Kaf,fe serverag.
Åtla vålkomna.
Mtrsr*ionsförr+anll in gcn.

:ohansson 10, 5) Giilis Anclersscl

1{}

SLUT,AE{P
I Vi ha fått in ett parti

I
I
I
Il,

N,UTARP
Iderupullover, slipover,
eardlgan, shjortor' .sti.{lrnport
vantar och a,rbebsnrands'1rary'
dawikoftor, Vlistar, va,ntå,r'
strumpor m. m. inkommöt.

gA.NDENS.

felaktiga
aarnunilerirläde*
i charmeuse. Ett tillfälle
a,tt köpa trilligt.
nåuot

15,

I
I

|

I
I

I

SAN'}EN,S,

lliii' *;ffi*-E-sktn

sr.ir
2) L li ltosuplrlrittrll
(';rli
\\'illrchnssorr,
12
ll
lerlilsson 13, 3) S.-O, Joha.neson
L) Bengt Karlsson 1"0 tr.
llderr, Shrfrir'p.
Extra insats:
$ven Johanssor
FIi- III-I"/:1)
_'.-ti13, 2) Olcrf Andoresou 4i10, 3) Ju ll

iLter.firs
Litlg-år,-

l,--

1lU9+

II: 1) R. Arp 5/9, 2) Georg Jo ll,t*tr.nn rnissionsförsanrling
iånsson 4/13, 3) It. .rlrp 4/L0, 4) R
nuo" i lördags mi.ssionsl'örsäljl' ning.
';edriks,:ou 4/7.
Pastor Nils BIom höil först
I
I..I. I: 1) Sven-Oiof Johnnssor- 3i8
kr,ri
I
cn
nrcdikan och leddc sedan
l) IJ. Bertilssou 2/6, 3) A. Grahn 213
kr
de kr.
ll fr;rsatjnin[len, som inbringade
Kl.

I

ll

rbeten
1,201. Förutom de vackra arbeten

ll syförcningen

förfärdigat,

sålCer
såldes

'. TiIl
Tjl
ill också måiiga skänkta saket'.
publikcn
r
slut
slutlr'arnbar
Aen
talrika
lll
örsamlll !1gen pastor Blom missionsförsam
kl. 6 och

ljl tingcns'tack för det
8.

f

Barnförbjuden.

F.

Slutarps Mir*sionshus måndagen

den 29 nov. (Obs. dagen)

O,

Kl. II: 1) lt. Fre<k'ilrsson 20 tr', 2)
.i. Arp 18, 3) R. Arp 13, 4) Georg

SöND,AG
S.

i

vålkomna

Föreningslokalen, Slutarp,

lördagen den 11 dec.

S

serveras.

oeh

[.ffiffiffie-mffit

Larsson.

Missionsf örsäljning

i Vil-

,

Kvrkorådets ordf.

INc
Predikan

Gåvor mottagas tacl<sarnt. Alla,

?6ht- 48.
Kinneveds S$teförening
håde i söndags sin höstfåItskJutnlni;
ricl l{rrclene, Slularp, där även famrl
er Andersson upplåtit rum ftlr skyt'
-arnag samling och sekretarial' 3i
,kyttar deltogo. Do träsLa resultaten
{1. IItr--IV: 1) Olof Andersson 21 tr.
l, gven Joiransgon 17, 3) B. Eng,lah
16,4) G. Oskar$son 15, ö) II. Trygg

j) Niis Johnsson 10.
Kl. I: 1) $tig Karlsson

kl. 15.
av pastor Blom. Kaffe

:us Karirson 4l?.

Kinnarps lflanufakturaffär.

öinkuponger. Dessa förseelser rendefade honorrl 30 dagsböter å kr. 4:

-.

morgon, fredag,

lllIggIOIiISF öIiSÄ IJN

lördagen don 27

20.

.,) Egon Johansson 14.

rensk lakats. o. örngothvär
fesp. 3.60 och 2.25 pr". m.

ky rkvä kta

Gustafsson.

saiu hos

gården, Kinnarl:. Tel. 7.

Bainiörbjuden.

anordnar
Kinnarps Sarnhäilsförening
lördagen den 20 nov. kl. 20
i N. T. O.-lokalen.
K a b a 16 med medverkan av Karleby S. L .U.-avdelnings välkända
teateramatörer.

i

affärer. Onumrerade
N. T.

råghalnr
8.

o. m,

11032

till

Sång och musik av Fru Saga

i förköp fr.

gotssons, tel. 6, oeh Arvidcsons, tel, 22,
överblivna biljetter vid ingången.

Irrimn kärvatl

SöNE llG kl. 6 och

kl.

söndagen den 28 november

missisn$ftus.

&& ,& ffi,

&,,&

$&

INGA I,ANDGR,B
GUNNEL BEOSTRÖM
BMNGT EKI]UND

ffii,

il

tct.

7ct/11-t6.

goda resulta
esulta-

i Kinnevod . \tt-'tg'
Länsstyrelsen har till sta.dens
biltrafiknämnd avgivit yttrande i
anledning av de besvär hr JoEh
l'ransson i Kinnarp anfört över
biltrafiknämndens beslut att avslå
$öNDAG kl. 6 och 8.
hans framsUållning onotrafiktillBarntillåten
stånd. ,Länsstyrelsen framhåller
GfiORGA F'ORMBY
att i Kinneveds socken finnes förI
utom klaganden endast en innehavare av 'tilistånd till beställningsFEryrymn r,il,mgen trafik för godsbefordran. Klaganden äger två lastbilar, varav den
ssn|,,s#f,6trf,,v
ena användes i beställningstrafik
och den andra för djurtransporter. Klaganden har funnit, att
jämväl del le,stbil, sorrn nyttjas för
är erforderlig för
mlssion$htl$, djurtransporter,
att tillgodoce trafikbehovet i orSöndag kl. 74 sdndagsskola, ten. Enligt klagandens mening
kl. 19.30 ailvents'rnötel Arvid An- kan sistnämnda lastbii icke till
dersson och sångare från ÄsarP
fullo utnyttjas, då den icke får
medverka. Offer. Välkor:nmen ! medföra la,st vid återresor från sådana transporter, som äro undantagna från best{immelserna om yrKinneved.
kasmlissig biltrafik. Såväl kommunalnä.maden
i soeknen som veOR,D. PASTOAATSSTÄUMA
derbörande
}andsfiskal
ha vitsori Kinneveds nya skola måndagen dat, a,tt behov av det sölrta
trafik15.
1948
kl.
13
dec.
den
tillståndet
föreli,gger
och
länsstyOrdf.
relsen är för sin del fortfaran.de av
den uppfattningen, att den ifrågaKYR,KOSTÄMMA
sa,tta trafiken är behövlig och
med Kinneveds församling samma lämplig. Att utföra förekommanställe och dag kl. 15.30.
de AVr
u9
körslor
medelst @truL4ltuc
urvuvDu
anlitande aavv
-rvr
I
från
den
12 km. avOrdf.
itrafikbilar
Godetrafikcn

,$lutar0s

llågsna staden Faiköping

Vackert resultat av inissions,
auktion i Kinnevetl. >Äz-!n
,Missionsauktion hölls i fredags
i Kinneyeds nya skoia. Den inhringade den va,ckra summan av
kr. 3,388':75, rned en nettobehållning av c:a 3,300 kr. Vid auktionen, som. var myc'ket tairikt besökt, talade kyrkoherde tr'ägerlind. ,Gudhem.

synes

I
I
I

Herrar Lantbnukare!
Modernisera Eder opraktiskajärnhjulsvagn
till en modern gummihjulsvagn medels MT-HöULET. Lätt
att rnontera, rimlig

Demonstration och ensamförsäijning genom mig.
EX.

Gla{la paradsn

anordnas av Templet 1923 Vinterny, Kinnarp, söndagen tlen
12 dec. kl. 19.30 i föreningslokalen. Tal av komminister
T. Akersten, Floby, luciatablå, sång, musik, deklamation,

sketch, kaffeservering och folklekar.
Alla hälsas hjärtligt välkomna.

N. T.

O.

KIN1\Å.RP

Den rätta

T;llclwqskmrt:
VÄRKUMLA rnånd" 13 dec. kl. 14,
BRISIIENE onsd. 15 dec. kl. 10,
EK,ARP onsd. 15 dec. k]. 14,
SLUTARP rnånd. 20 clec. kl. 15,
I{INN1ttsP måndagar kl. g-I2.
Fersonkort skpil alltid rned-

Fröklnils Kristiclsnärnnd, Börstig.

hos

Tei. 6 ffiäåywmd rårw$nm$lrl

\MILGOTSÖNS

När

Mot talong 14? utträmnas nytt

tagas när det gäller rans.-kort.

"5wFS{flappsFn

finner Ni

lbewären.

till

det giller

C@g

salu.

Tel. 92 Kinnarp.
S

inköp av

4 d., prima skick, till salu.
Tel. 101 Kinnarp.
LL775

I

l-uclafest

llrl\t{ÄRP:

ffia$ltäm,

Dtlvartl Persson

TYikströnn" TeI" 101 Kinnarp.

lrnod hänsyn till rädaadc rastrik.
Itioner å drivnnsdel för motorfor,
don icke ,vara rationellt. Låinsltyrelsen tillstyrker därför bifall till

CImeE

.

SöNDAG kl. 6 och 8.
Barntillåten

kostn acl.

LUTAR.P

I dag hiir jar mw

KKAFFE
T
W.I L G O T O N

*aturligtvis
exk'a Julblnndning.

Ik-rs oss fiunel T.Ii god sortcrius,,

LL675

S

S

knttepevinil
Göts KUPONGDRNA DRYGA!
Köp vår allt mer och mer
omtyckta specialblandning

-

lv

nlli:

fiir

julhorelrrt.

Kaffet för flnsmakaren.

SANDENS.

[|älsovårdssladgans
t'lt"-*r'

tillämPning

i

1för sadan, plats på lämpLigt område 2
å 3 kilometer söder om Kinnarp. Denna plats ligger dock på för långt avstånd för att lämpligen kunna användas av sarnhåillsborna

S

Slutarp,
samhä,llsborna i

f

unnes någon avstjälpningsplats.
,Landsf skalen i Vartofta distrikt

'framhåller i avgivet yttrande i
ärendet föijande:

'

och Slutarp att gemerxamt
Eemerxamt och i samförstånd 1ösa u,ookornna
uppkornna frågor av
åv sa.rnhåi1letrig
llelig art.
art.

För att få ordning på renMilningsförhåliandena
rhåliandena i de
de ,båda sarnrhdllena

I Kinnarps stationssamlrälle finnas 36 och kornma till någon lö,srLing av kvarfastigheier, varav 6 jord,bruksfasiighe- stående och uppkommande hiilsovårdssynes det landsfiskatren nödväniir,,c:a 145 per- frågo,r
digt rned
förste provinsialliil:l"r.t""U""teantalet
- såsom och
drarerr
kommunalfu-llföreslagit
I Slutarps statro,nssamhdlle är anta* .mäJ<tige även uttalat sig
för
let fastigheter 49, av vilka 5 äro jord- skilda bestärnmelser
- särhärutinnan
för
bruksfasi,igheter. I Slutarp rbo c:a 220 Kinnarp
och Slutarp, vars utornplanspersoner,
' För de båda samhällena finnas fast- områden ,tillsamrna,ns böra utgöra ett
hälsovardsornråde. För området utses
ställda utomolansbestämmelser,
särskild hälsovårdsnämnd, vars uppRenhå1lningen inorn varje fastighe't. l gift bör b1i att söka åstadkornrna ett
latrintörnning, bortshaffande av so- L Jörslag till hälsouårdsordning.
-por oc'h köksavfal,l
om;besöries av
Handlingarna har nu av iänsstyfastigheCsägaren. Det- sker vä1 limvudsalcligen

på så sätt, att a'r,{allet ned- reisen remitterats

till

kommunal-

gräves på tomten eller lågges i kom- nämnden i Kinneveds socken, som
post. I Slutarp finnas ett flertal fas- anmodats att i egenskap av hälsotiglreter med vattenklosett. Avlopps- vårdsnämnd upprätta och till komledningarna från dessa fastigheter utrnynna i eft öFpet, genom en del av munalfullmäktige ingiva förslag
samhäl1et löpande dike, mer eller till hälsovårdsor'dn'ing för ifråga-

nr,indre vatfenfyllt. Särskilt under l'arande utomplansområden.
vanna årstiden utgör detta dike en
stankhrird. De rned vattenklosett utrustade fastigheterna i I(innarp ha
med få undarrtag avioppen anslutna S
till en genlensam (täckt) avtroppsled-

LUTARP

ning.
Någon för sarnhällena gernensam avstjiilpningsp'1ats finnes ej. Underhand-

'lingar pågå för förhyrande av

mar'k

Julgrsnclr
törsälies i $lutarp

fredagen den 17 mellan kl. 14-15.

Julklapp$tip$
från Sanddns
Vi har många trevliga saker

I

lde talaren bl. a., tY här i KinnarP
I orOna vi inga skönhetstäviingar
${e-ttr'
lvid korandet av Lucia utan här ha
KinnarP
vi .i stiillet valt att samlas till en
I Kinnarp Tirg$gs i söndags Lu' lstunds stilta meditation inför lufestiighet i I cialegenden'
cia med en offentlig
:lmo-to"renin-narerter hötl
åa"
1{,or.nT1l:i:
intressant före"tå.""i"r.tr"t,
sten, ElobY, ett
gen svarade f.ör värdskapet.
tytlul:i-:1-:
dörutom
vari
han
lsven
Rrroer"on ldrag,
A;;i";.- ordt.
vår3',d,as,y
i
o-ch
-luciafirandet
publik
vatkunde häisa en fuiltalig
lden
kornmen. Vi äro i järifårefe mea läven.nerörde nutidens moraldebatd
andra platser lite gammalmodigp lP."t hu",qå','_ti]i"?llJtTlg:'il;
all
kasta au
vlJit' Ä:tsLa
de, sqrn
sqm vilia
att qe'
då det gäller luciafirand.et, Vttra- [tot' a, atrE
l.moral åt sidan, nurlera t. o. m. i
ioner i radio få försvara
--::detta gentemot dem, som vilja Ieva ett sunt och rent iiv efter gamla tiders kyskhetsregler. Talaren
belönades med livliga aPPlåder.
Efter vacker sång av en damkvaltett intågade så 'årets KinnSöNDAG kl. 6 och 8.
arpslucia, InCrid Johansson, Björkpa4qtillziten haga, åtföljd av sex tärnor och
Wå srnåtiirnor. En vacker och
A,
lrr
tablå framfördes
stii,mningsfull
Kr{lll&m$ KaGKa
och efter kaffeservering föijde så
ett livligt senterat underhållningsprogtam med sång av Monika
SIGUR,D WALLEN
Lindborg, Brita Hultman, Majken
-'
.i,..i
;'!
N{I/S PoPPj
Johansson och Sonja Andetsson,
SIGGE F'URCT
deklamation s.v r$ven Andersson,
CAN,L EEINXIOLDZ
och
-riilt av bröderna Rune, EIod
Yngve Joharxson samt en sketch
framförd av Siy ochrsven Andersson. TiU sist lektes folklekar och
kvällen .avslutades med sYskonke{ia och "gärli8 är kvällen".

Lqcia firad i

fFu är det tid

i

På grrund av att
Kinnarp exempelvis ordnat sin avlo,ppsfråga
i stort sett egfia resurSom bekant,hade två fastighets- s'er, äro demed
obenågna att l.åta Cet ailägare i rSiutarrp i skrivelse till läns- männa, d. v. s. ksmmunen, stå för
styrelsen an'hållit, att länssty'relsen kostnaderna för anläggande av huvudavloppsledning i Slutarp. Kinnarpsville besluta om hälsovårdsstad- rborna
anse, att samfrrällsborna i SIutigans tiilämpning i SlutarPs och arp själva
'böra svara för kosfnaderna.
Kinnarps samhällen. I motiverin- I stort som srnått framträder en obegen hade bl. a. anförts att det ej nägenhet från sarnhällsborna i Kinnarp

$lutam och Kinnar[,

LUT,4.RP:

.
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|

Julkta$phk(}p
Vi kan erbjuda

I
i

Eder

DAMKOFTOR, VÄSTAR,
VANTAR, STRUMPOR m. rn.
DAMUNDERKLÄDER
i charmeuse till verkligt
låga priser.
Herrskjortor, Slipovers, Pullover,
Cardigans, Strumpor m. m.

SANDNNS.

Luciahögtid
hålles

i

AXTOBPS MISSIONSHUS
onsdagen den 15 dec.

kl.

20.

Luciatåg, tal, sång.
Kaffe med "Lussekatter".

Kollekt.

Du är vålkommenl

ffiffi tr?s

Kinneveds Erkända
$iukkassa
i Kinnarp

har avgiftsuppbörd

! Fölgnipgstrolcalg{r, $LUTAIiF
hos
dec.

Caf6 tisdagen den 21 dec. kl. 18.
11916
Styrelsen.

rhotorfordon

av

fick en person från KinnarP
dagsböter ä kr. 3:-.
$tp-vrt.

KWNEVED. tv{vaV.

annendeg iul.

Svedberg måndagen den 20
kl. 18 samt i Slutarp å Karins

För filtsununad registrering

t*:-

i

Pastoratsstämma hölls

pen utsågos

I
I
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måndags

Ivar Gustafsson, Ledsg.,

Slutarp, och Gustaf Oskarsson, Frö]jeled, vårkumlq.
kYrko] - Vid s&mma'. cla.g håIlen
I stär,nma r+ed K!4peveds församling
I utsågos till revisorer för kyrkokasI san Ivar Gustafsson, Ledsg.,. och
ll

I
I

i

nya skolan, varvid till revisoFer att
granska pastoratsk4sga.46. r,&ikenska-

|

Evald Johausson, Alarp. TiIl kyrkväktare fråh de4 1 jan. 1949 utsågs

\ralfrid Johansson, BJörket.

SLUT.dRP

ntev

sil,iw jwlem

f$$r dr#rrem!
VäIKOMMEN iN

Vi ha

4

till

SVENSKA ÄFPIEN: Cox
Filippa, Husmoder,
IÄelon, Furpurröd Cousinot
pomona,

(-julgrans).

SAN D€
S

FI

s

l.irii.i;I .,ffi
:::::::i:ii.ililiii'Iff+*iffi

j$ffi

ordf. under nästa år valdes f. folkskoll. Axel NiJsson, Kinnarp, och
liU v. ordf. niifimdeman per Ä.

il

Andersson, Brismene.
fill ledamötel i ,Fyökin&s

TUTAD SFILLÅNGA och
GRÄSEJ.

stqr Fqftpripg i

konservgl,

AfK

goda matbröd och
VöRTI,IMPA.

.q4{å}fil'1.

SöNDAG kl. 6 och

8"

Barntillåte.n

ffiffi ffim&ffi

IN{+A. T-ANDGIiE

or.,oF BmRcgTftölu.
LUDtrF] G.frNTUAL

ÄI(lc gö$TtråBLOM

I *ff,r*ffiI*ffffi$ffi
;xilild:*"åL:,H

mun valte nåm.ndeman Erik Gr:lr;tafsson, Kinnarp, med lårarir:nan
Ingegär<l å.ntlersson, tsiutarp, sorn
erts., för Eör"stig hr E. W. Nis{rwandt, Vintor"p, med arrend. ö.-J.
Holm, PråLstg., soln ers., för Frir;mene nämndeman per A. Aader.ss.orl, Angrimstorp, rrl€d hem.-åll.
Arthu.r Karlsson, österg., aom ers.,
samt för Vårkumla kyrkovård 0f1.
car Gustafsson, Fröjeredsled, med
hem.-äg. G. Vård6n, Nohlg, sora

f*'{:.:- ""1il:f1'*t;Ttfå':?:}if,:råiläi?il

ål{ri?"rh,f,ri;fåffiåi#krill#.å*Hå1"nä1,i1ä

äffiH

r år: ha. Gösta sorn bekant gått alivar hållit på
idroitåt secan
f|iin kla|het till klarhet. Han bör- lI 104a. Givetv-is ocrr
var
ciet storebror
j,cle redan i årets första tävling ll .Frarry som påverhacle honom
men en
-dei
- stor
r{FUM:s täviingar på odenspraran-ll
av >äran>> tiiualler också
na.daEl pingst
med att_öwerskridall Kinnarps r!":s energiske recrare, Gö15-nretersstrecket.
15,13 biev
i'an Andersson. tiit en böiiän för-resul- fl
tatet.

IleL. d.fo'id.e inte längre än tilr clen u n-ämnaa grenarna. Redan försrta
I
iuni fö::rän Gösta var fiirdig för en |egeniliga iävlingsåret vann han disitt,personligrL rekorcl- striktsuttagningön i kuta tilt UngLy,.q":""i1lg
Åircl
2 cm. 1.y
förbätt'arte^han dct _v_id |I clomsolymp-iadeä, och vid uo palliäfliiclrottstävlingar rnot skackan.
_via I cion placer:ade han sig seda'n sorn
nridsonrmartiden riom så det verkliga
lrem*ä. Därmed kan rian nog bäga,
" '
Säkert komr-ner det inte so,n någon iJi'i-trr,..brottet. F-A-IK:s friidrottare latt Gösta-hacle fått blodad taäa.
större överraskning att Idlottssfi6;1- 1vo.ro sorn b,ekant på danmarksbesök, | "._ Y-"9o" förra året tävtar 'han för
*icns jury tiII innöhavare av år,ets [och vid tävlingar i Viborg nådde I . aihöpings AiI{, men han bor fortsköld irtsett Gösta Arvidsson, Falkö- i GöstP -75,72, ett resultat, som gav ifarande i ldlnnarp, där' han bl. a. arpings AII(:s kulstötare och diskus- lCenliud i hela den svenska presienlbetal'som cyheireparatör. På vint.brukar han hugga i skogen.
kastare, olympiaman nn. m., m. m. ll och även betvivlades på sina håll
- llat'na
är .n1'ttigt för konditionen, förDet behövcläs inte några tangre över- | dål
ll.et
läggningar för att raita uu"lit. s"* I -Ja, sedan kom ju vår man mera av ls?ikrar han.
n?o _med
med tlll
lJ9* _srn
sin nlttills
hittills fråmsta idrottstilt olympiaden, och här I S9*
entie mera allvariiga konkurrent OOt<
ldrottsOOfu |ltld
skogshuldran fngi'iO Heclberg upp I Sjoroe han den bästa svenska kastar- | uppievelse sätter Gösta naturligt nog
nred bl. a. en inoificiell nor6is[ md"^- Iprestationer av hela samlingen. VIA I OlVrnpiaden i London, men det har
tarinnetitel och en tledjeplacerine i I $&I en vecka efter lremkomiten från I varit trevligt vid många andra tillfälsäger fian. Nå_gra direkta
orienterings-SM. Riktigt^ på altiar l!"ldgL gjorde Göst-a åter en utom- l1"l
"ql"år
eller mindre trevliga
kunde hon clock inte 'frotä COstas I ot'derrtlig insats inecl sitt livs hittilis i missrähningar
str,ålande insatser den här säsonsen. I bästa stöt på 15,92. På cletta blev i uppleveiser kan han inte erinra sig
ändå >bara>
>>bara>> tvira,
varit med om under sin
tvåa, efterscm Ro- | att han varlt
och som ett ytterligare
vtterlieare plus
nlus för
för äen
Oen II han
lan_ an.då
senare kom ju Oesötom^ att han ru- | iand Nllsson också tycktes vara i sitt I idrottsliga bana. Och det hä.r sista
clan för.ra åråt var en utonrordenrttrl I livs foliir och som först.e syensk nåct- i är faktiskt någonting som vi anse
" i de övcr det magiska 16-metersstrec- ] ganska karal<tär'istiskt för den ailtici
stark kandidat.
gode och glade gossen Gösta Arvi.clsket.
Göstas resultat
r"eqrrlfqf under
rrnrtpr rto
Arvids- |
Göst.as
ilSode
de senuste
".-""1. flket.
åren uppvisa en vacker och jämni | . Gösta hann med ytterligare någ'ra I son.
I
innan säsongön var siut i-steglaciirurva. Han biev a.r rsäi i;- ltopplesultat
__
_
bI,
bl,
I
a.
LS,B6
1b,U6
i
Helsingfors
Helsing.fors
nior:mästare för distril<tet och Skara_
och nu
Skaia_
borg samt Faltrygdsmästare i l<ula. i Bär han-där nere i I{innarp och sarnFatot3ande år nlef han juniormästare i-lar sig för nästa säsong. Även han
bäde i l'a]bygds, Skaraborgs, DM och l }<antrer ganska sior lu-st att få lågga
I

S,'c'nslia rnästerskapen ocli inte

5"r"

lrti-metcrsstrecket bakom sig.

krl;-

tidsniimnd har för Kinneve<ls kon.r-

eI'3.

_vi förutspådde redan då att 3ökte sig Gösta på ritet av värje, såfhi;.ge Petterssons Skaraborgsrekord il
fisom ku?, diskus, spjut och tti;anopp
pii 15,55 ailvarrigt skulle råkä i fa;:o- ffiran trår även'späat fotbolr" i sina
zottcn under såsongen, och i detta oa'r
men småningom började han
ll
blevo vi ju över hövan sannnspådcla.llsp.cialisera
sig på-de båda först-

erbjuda

MTmS

,LshL*vrg.
förbund
har hållit sarnrnanträde . Till

.:..'.:'.';::....':i::ll;;ti+l'fi'iilillllii.filit.''ifl.,:.:.tili;il]:|iti|174,78ochbIandn';:|.i.'-

LUTÄR P:
Vi

Direktionen lör F'rökinds kristirta-

tiII SANDENS.

julklappar
lämpliga artiklar samt god
sortering av allt.vad tiil julbordet hörer.
många

[

#Jtrrfe FT-ski,ldi;{i{,'f'Xr""
rv i di tän, *i**lir,i'?*'6"

Kristidsstyrclsen h{rr till orrtf i
kristidsniimnden förordnat hr E.
W. Nisswandt, Börstig, oeh till .r.
ord.f. nämndeman Erik Gustafseon.
Kinnarp.

ffiet
l

fujäårå$åse tmeEr

tili !-abriköi' Gabrielsson rned Fru
för den storslagl,a juigåvan vi fått
rnotEaga.

Fersonalen.

Tif,&
&-

rehri&;åÅr # arl, Ånder-$s@n
rnerÅ" Fyat"

fragrföna vi l'årt hj:i.;:tliga tacii för
den sforslagna julgåvan.

Samtliga anstfillda.

