
$Ior AUI{TIO]I|
å klöver, timotej och låg,

Genom offentlig auktion, som förrät-
tas "i .Lxtorp, Nolg., Kinnarp, måndagen
den 28 juni 1948 kl. 14, Iåter herr Ernst
Andersson med anledning av upphöran.
det med jordbruket försälja all å hem-
manet växande gröda av prima klöver,
timotej, cirka 5 hektar och t hektar
prima ängsvall samt 0,30 hektar prima
tä9. Uppdelade i olika lotter.

Av mig kände såsom säkre inropare
erhålla tre månaders kredit, andra får
betala kontant.

Slutarp den 19 juni 1948.

Fiirfiotssdagu. tll6-u€"

- 85 år fyller om måndag f. d. handlan-
dog 8dttfrd Ånd'eresotl, Ekolart Klnneved.

IIsÄ är ft5dd t KlnJlwed octt var i yD.gro
år Jordbrukare i sln homsocken, där han
innehade ollka gårdar. Benare övorgtck han
tiU effårsyrkot och lrado effårFrörolser,
förgt i Vartofte, oeh eedan I Stonstorp. DEr-
efter flyttade han tlll Åsarp mon är nu
sodan åtsklluga &r ttubåJra bosatt hos elx
dotter I l{lnneved. Ttots detr höga åldern
år Jubilaren fortfarande plgg och kry'

anordnas å Tångavallen, $lutarp
onsdagen den 30 juni kt" 20.
Steens lekgång leder folkle-
kg,rna.

K,in aeu ed,s skgtteför oB,ing,

7*16-L+V.

leka {ton

6137

tiderna:

6016 fiagnar Johanson.

Hembygdsfeet i SlutarP. z2/5-tf,
Slutarps Samhällsförening anordnar

under midsomrrnardagarna sin sedvan-
liga hembygdsfest. Denna festlighet
har under åren rönt en allt livligare
anslutning och kan betraktas som en av
bygdens största fester.

På midsomrnarafton blir det bl. a. kl.
19,30 för'edrag av folkskollärare V. Dah-
I6n. På midsommardagen inledas fest-
ligheterna kl. 15, då Pentaverkens mu-
sikkår, Skövde, marscherar från sa.rn'
hället till festplatsen, där musikkåren
sedan konserterar. Kl. 17 talar kyrko-
herde V. öhlin, Blidsberg, över ämnet
"Hemmet 'och hembygden" och k'1. 19
blir det uppträd,ande av Borås manliga
elitavdelning.

på lördag och. söndaS i
KINNAR,FS FESTP.{RK

:., 
.1,. .']

I händelse av r€gn håIles fegten
i Föreningshuset, Slutarp. ,

Kinnoveds-Vårkumla kyrkliga sönilags-
skola ttlo-tr(.

, hade i måndags sin somrnarfest å
i,sornmarhemmet, Mösseberg. Färden dit
för,etogs pr buss. Vid framkomsten 'till
Falköping besågs stadens kyrka; där I

,kyrkoh. Kurt Larsson talade till barnen. 
I

Vid Sommarhemrnet bjödos barnen på
eaft oeh fingo därefter leka. Så begav 

'

rsig den unga skaran upp på berget, där I

inan beundrade utsikten. Sedan barnen I

'tiilfredställt sin "glasshungBr", ställdes
färden hemåt. Ett 60-tal barn deltogo
ri färden, vitrken gynnades av strålande
rväder. Folkskoll. A. Nilsson, Vårkurn-
ria, frambar barnens tack till färdleda- I

:ren kyrkoherde och fru LarSson.

yllt " +1{fl
Byggnarlstillståntl

har av arbetsmarknadsstyrelsen bevil-
jats Åsle föisamling och k5rrkoråd för
reparation av församlingens ky'rka i
Åsle kommrm samt Kinneveds pastorat
för rivning och nybyggnad av ladugård
och lador på Kinneveds prästgård.

$kytteföreltiltg
anordnar instruktion samt skjutövning
med automatvapen för medlemmar lör-
dagen den 3 juli kl. 3 em.

6444 Styrelsen.

Kinneved.
EXTR,A PASTOR,ATSSTÄMMA

i nya skolan måndagen den 5 juli 1948
kl. 15.

Ordf.

Kinneueds

r-
I Sprangtjur
ItU rnån., röd, r.- och kastfri, till salu'

'T"1. 66 Kinnarp. 6149

Slutarps statlonshus .^tr'ri-'
' har SJ för avsikt aLt Läta modernis€'
ra. Förslag i ämnet har uppgjorts av
järnvägsstyrelsen och överlämnats till
SJ:s distriktschef i tsorås för yttrande.

Bllrädiä,
försedd med långvåg oeh mellanvåg

' finnes nu.i lager. ,,

BLOII{BERGS RAI}IOSERVICE,
SLUTÄRP.

Tel. Kinnarp 4?.

0möHorat enlrcfru
att hyra i Kinnarp.

TeI. Kinnarp 134.

ffimgffiåBfiffifrEs
önskas köpa.

OIof Nilsson, Slutarp. Tel. 106 Kinnarp:

Få;lfps

Eösta Arvidsson tredie svensk
genom 15,72 a Viborg.

Hola Viborgs Stadion jublade och sven-
skarna hejade, då Hobros svenske gäst,
den blott 23-årige Gösta Ärvidsson, Falkö-
ping, stötte 15,72 i kula vid de tåvlingar,
som genom Hobro Atletikklubbs förmed-
Iing voro anordnade. i Viborg i lördags
kväIl, skriver redaktör Helge Morell Jor-
gensen i Hobro till F alköpings Ttdntng.

Publiken följde med spänt intresse hans
förehavanden i kulringen. Han inleclde
med 15.13. ökade i andra etöten till 15,41,
hade ogiltigt i tredje och "spädde" så. i
fjärde stöten på till 15,45. I femte omgån-
gen fick han ytterligare en fullträff och
nådde hela 15,72, endast 22 cm. från sven-
ska rekordet. I sista stöten satsade han
för fullt, men gick på f ö r hårt och tram-
pade över.

Det är tydligt att Gösta ännu inte nått
sitt maximum utan möjligheter finnes till
ännu bättre resultat och däkert skall han
kunna ge Roland Nilsson en hård strid om
den enda ( ?) OS-platsen i kula.
Hans lördagsresultat placerar honom som
tredje svensk genom tiderna, endast över- 

|tråffad av Roland Nilsson och Kinna- |

Bergh. 
I

Efter tiivlingen kontrollvägdes kulan för I

säkerhets skull och befams då hålla den
stadgeenliga vikten - 7.257 gra^m,

På 1500 m. gjorde Rune Persson åter-
igen ett grant lopp, Helt solo från sta.rt
till mål flck han på den sega och tung'-
sprung'na banan den goda tiden 3,59,6.

Resultat:
100 m,: Karl A. La?sen, Viborg, och Har-

ry Gustavsson, Falköpi:rg, 11,8; Bertil Gus-
tavsson 12.4.

Kula: G, Arvideson 15,72; Urban Svens-
son, F, 11,ö9.

400 m.: Holger Johansson, F, 52,7; Kalle
Karlsson, 8,54,2

Höjd: B. Steffner, F, 1,70; Göte Jonsson,
F, 1,65.

Diskus: G. Ärvidsson, E, 44,76i Urban
Svensson, F, 39,85.

Liingd: B. Steffnsr, F, 6,41; E. Holm, V,
8,09.

1500 m.: Rune Persson; F, 3,59,6; Sven
Axelsson, I', .1,17,6,

Spjut: E. Skriver, V, 48,51; O. Moller; V,
42,96; Urban Svensson 42,23.

Stafett 1.000 m.: Fa1köping 2,07,6; Vi-
borg 2,!2,2.

Slutresultatet blev: Falköpings AIK 57
poäng, Viborgs Atletklubb 39.

Kinnarps f. F.

_|



1,800 hssökars yid

$lutarps hsmbygdsfest,

Inte rnindro än 1,800 besökare kunde
Alutarps samhållsförening glädja sig åt
vid sin hembygdsfest under mid.som-
cnarhelgen. Men så kunde också före-
ningen - som vanligt - bjuda sin pub-
lik på ett mycket gediget och välkompo-
nerat prog'r'am såsom musik av Penta-
verkens musikkår fr,ån Skövde, föredrag
crrn 'tlem och hembygd" av kyrkoher-
de Vilh. öhlin, Blidsberg, uppträdande
av Ilorås stronga elitgymaaster, och sist
men inte mirut Kalle Klämma och drag-
spelaren Josäppi, Två herrar som inte
behöver någon nännare presentation.
Detta var föreningens sjuttonde fest.
Den första hölis redan år 1931, och
1942 är det enda "stilleståndsåret".

Enbart i Sår hade vi mer än 600
åskådare. berättade folkskollärare Val-
ter Dahlön för tidningens medarbetare,
när denne på midsommardagen besökte
festplatsen. Och så rnånga åskådare
har vi inte haft förut på någon midsom-
marafton, ty det är på mideom,marda-
gen som "d€ våra" framför allt kommer.
Att folkskollilrare Dahl6n hade fog för
detta sitt påstående var också lätt att
konstatera, ty då var snart besökssiff-
ran uppe i ungefär den dubbla, L,200
personel.

Med Pentaverkeng musikkår i spet-
sen ruarscherade unga och garnla från
samhället ut till fostplatsen, där folk-
skollårare Dahl6n höll hälsningeanförar-
det. Han erinrado bl. a. om att detta
var den 1?:e feeten och att popularite-
ten har blivit allt större och större, tack
vare det gedigna progra/m, föreuingen
bjuder.-

Efter konsertmusiken höll kyrkoherde
Vilh. öhlin ett föredrag över iiirnnet
"Hern och hem,bygd"

Dårefter följde en uppvisnlng av
Borås rnanliga elitgymnaster. 10 spän-
stiga, vältrimmade pojkar med mjuka,
srnidiga kroppar som de behärskade
fulländat. Sex av dsm skola med den
svenska glnmnasliktruppen till olympia-
den, och att Moder Svea inte kommer
att behöva skårnmae 'för fysiaka prakt-
pojkar som desa, kan mon vara för-
vissåd om.

Tru'ppen gBV, under ledning ev hr
Karl Andersson, ern bejublad uppvisning.

Sedan följde uppträdande av Kalle
Klämma, senior och junior, och drag-
spelaren Josåppi, av vilka junior var
ofin nog att stjäla de flesta applåderna.
Men så var han också en sållsynt kavat
och käck grabb. Till att börja med giek
det trögt med folklekarna runt majstån-
gpn. Men snart nog slåppte den riks-
bekanta wenska blyg- och etelheten,
och hels ängen fylldes av dansande ung-
domar i atla åldrar mellan tre och
hundra år.

F,.!
t 6lo
-utg,

0ch
Gösta A. 15,36 i kula

,tll--rr. Kinneveds'korpen.
Jordbrukare-Diverse 1-3, Snickare-

Jordbruliare 2-0. Snickare-Diverse 2-0.
Tabellen:

Snickare
Diverselaget
Jordbrukare

vid
Men danskarna hade mång&

lovande junlorer. ö{l-:lV,
Falköpings AIK:s tävlingar på måndags-

kvällen, varvid idrottsmän från Hobro och
Vlborg i Danmark deltogo, gåvo en del goda
resultat. tr'ör de båsta evarade klubbene
egen olympiadeltagare Gösta Arvidsson
sorn nådde 15,36 i kula och 44,9L L diskus.

Många av de deitagande danskarna voro
endast Juniorer och tydligt är att ungdomen
kommer inom dansk idrott, Så att om någ-
ra å.r kan F alköpings friidrottsmä.n såker-
ligen påråkna betydligt hårdare motstånd
vid en eventuell Danmarkssejour. Ungefåir
600 personer bevistade tävlingarna och väd-
ret var det bästa tiinkbara, d. v. s. Iagomt
varmt och vin !r!te.

fiösta Arvidsson nu
I f. .ro drl tt
detrmrtrv U ft-man.

{tl1'ug'
Svenska idrottsförbundet har tagit ut 30

a.r de svönstrra deltagarna i friidrottstrup-
pen till London. Utöver nedan angivna
icirottsrnän finns fortfarande möjlighet f,ör
dern, sorn före den tid, då anmillningarna
r'.åste insändas, kunna åstadkomma kvali-
ficerande resttl"ual, att bli uttagna,.

De uttagna äro:
400 m.: Rune Larsson, K. Lundqvlst, L.-

il. Woifbrandt.
800 m.: Ing'var Bongtsson, Hasse LilJe-

kvist,
1.500 m.: G. Bergkvist, Heffy Eriksson,

L. Strand.
5.000 m.: Ei. Ahld6n.
Maraton: G. östling, A. Melin, S. Hå-

kansson.
Häck 110 m.: H. Lidman.
FIäck 400 m.: Rune Larsson.
Hinderlöpning 3.000 m.: E. Elmsäter, G.

Hagström, T. Sjöstrand.
Stafett 4x400 m.: Rune Larsson, K. Lund-

qvist, L.-8. Wolfbrandt. En fjärde man tas
i ut senare.

Stavhopp: H. Giillors, A. Lindberg, R.
Lundberg,

Tresteg: L. Moberg.
Kulstötntng: Roland Nilsson, Gösta Är-

videson.
Spjutkastning: Gun:rar Pettersson, P. A.

Berglund.
Släggkastuing: Bo Ericsson, E. Söder-

kvist.
Tiokamp: Erik P. Ändersson, Per Eriks-

son.
Damer:
I(ulstötning: Eivor Olsson,
SpJutkastning: fngrid Almqvist.
Till deltagare i Olympiska Spelen uttog

Svenska idrottsförbundet i söndags ytter-

1 aug. 1948. ODJ I

VI FINGO
"lr-,ttr.i, olla fall, en, olg'mpiaman. Det bl,ep

Gösta, Aruld,sson, K4rtnarp och FAIK,
sarn med, sLna kulstötar aid uttagnings-
töulöngor*a och ttiliga,re *nder siisongen
lyckadas ilndro pA fttrb*ndets ursprang-
liga pl,amer att bara taga med en kul,stö-
tare t4tr1, Lonilan. Nu'lilr d,et ju t. o. m.
uara Jtfi,ga om att ploolta med gtter-
Itgare en, och hiir har Ekarubwg chan-
sen att fd, ytterltgare en lenilunresendr.
Thage Pettersson l,ågger tiimligen fint
till., men d,et gcil,l.er för henöm att göra
resul,tat inom d,en allra rtinna,ste fram-
tiden'.

Sösta A. l*lar för 0$?
rl>419"

Men Runo föI| igonorn.

Det är i skrivande stund lnte klart om
Gösta Arvidsson, Falköpings lovande unge
l(ulstötare skall komma med till olympi-
aden, men chanserna förefalla onekligen
stora.

I torsdagens kulstötningstävling gjorde
han en stark lnsats, och visade tydligt att
'nans goda resultat i Danmark inte var
':f ;on tillfällighet. I Roland Nilsson hade
han rrisserligen sin överman, men god tvåa
bler; ha,n. Båda hade mycket jämna se-
riei'. För Arvidssons del löd den på 15,17,
1,t,9!, 75,22, 1,5,34, 75,27 och 15,18.

All a\rhänntning
av torvströbalar

vid ÄB Karbo Torvströmagasin i Kin-
narp är inställd t. v. 6336

ligare fö[ande: 
I

5.000 m.: Bertil Albertsson. I

10.000 m.: B, A-lbertsson, S, Dennolf, I

Gösta Jacol:sson, I

tles!9g.sh!pq; A* åhrue,os _*l

ANBUD
infordras å grävning och rörläggning av
dike 1.600 m. tillhörande Lunnagår-

dens dikningsföretag, Kinneved-Grolan-
da socken Arbetsbeskrivning och rit-
ning tilihandahålles hos Göran Svens-
son, Nyckiaberget., Grolanda, tel. 74 och
som lämnar närmare upplysningar.

Anbuden skola vara iniämnade före

44.S1 i diskus
"llobro-$[olgn".

00
0t
h,

22
21
20

4--0 4
3--3 2
1-5 0 11917 "gzUG-T. Errc"- h\\

SwraÅ-oce- spa-(4cr ).

tn hetäulrt ll$lgstlggCI .
till salu.

Erik Jansson, SörbY, KinnarP.

Sammanträde.
Delägarna i Lagerstorp-Holmestorp

dikningsföretag kallas till sammanträde
fred. den 9/7 kl.19 hos undertecknad.

Ärende: Ang. tillfälligt lån.

Kinnarp den 4/7 7948.

Göran Karlstetlt.
Ordf'
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mig. då jog såg hononr första gången
i väras, såger Rolf. liär jrg sedan
iråffacle'Ihage Fettersson skrämde
ias honor,r lität srnått lör' Gö:ta' Iitarr

iaäe sig ncg' inte r:rYckct vicl det
för:st. lnen nu har han ändlat sig'
Får Gösta bara litet båttre "hämt-
nins". qå.t' han säk-ert,över 16 m'
ffai trai ju också framtiden för sig'
Dn släCiairdc sak är. att hen inte hel-
ler tycks ha några tä'/llngsnervor..att
dras" med. Han flnner sig tillrätta
överalli och h4r dct goda, hurnöt'et
;*i;i;. -- 

[a'Lo"' "'Fltct)

Kinnarps illanufakttttaffät

realiserct
den 22 t .o. m. 24 juli (torsd.-
lörd. denna vecka). Till starkt
reducerade priser utförsiiJjes då
bl. a. många vackra sommarklåin-
ningstyger, gardiner, shorts och
baddräkter, barn-, da.n- och herr-
regncapes, lekkläder och flickklän-
ningar. Dessutom badrocks-

gfu-ng,Gösta A. och Steffner
framticlsrnån.

Naturligtvis l<a^n man inte inter-
viua Oisttiktets fridirot"'sinstruktör
uian att förr eller senare föra GösLa

Arvidsson På tal.- * t{*tt -överraskade kolossalt på

tofta.
6746

frott6, dam- och herrunderkläder,
skjortof, Ätrumpof m. m.

Tel. 134 Kinnarp. 6886

[in nevnds Eilr, $iukkassas
sxp'

är stängd under tlden 15*31 juti
förutom tledagarna den 20 och Il
kl. 17-L8. Anmälan om ejuk-
domsfall under ovannämuda tid
kan göras hos fruarna Bernskog
och Juliusson.ell€r pr tel. 4 Var-

STYRELSEN.

non"n""l3"1llTl;"31;-l' ll 
';-ffi::*ltrJ#:;;::; Fanilienvheterl Tr::{::1,:o'

lf xotarp, Slutarp; Reta (Reflex)rB, wtr;{-. I 
p"JKIagSSerIe."+-W.

1 års ungston belönade med skp. ll Johannes Johansson, I{ule1
Julana (f. Jupard), Göran Andörs- 

ll stuta.p; Bonetta (Bonit), e,'f3ertii Efik SamUelSSOn f I l-orra srulpen:
son, Hulegården, Kinnarp; Jurettall Johansson, Skattegården, Vårkurnla; _ Handlanclcn Erik Sartuelsson,l ffonV-Vartofta 5-2.(f. Jupard)' Tornten Gurtavssou.llsättan (Reflex), B, Torsten Ändcrs- qr"lgrpl"äfieo nastigt i söndags il,qrony ? ? 0 0 t2- B 4

llästgården, Kinnarp;,-*ttL-_rl. lson' 
Backgården, slutarp' oulokupo i Finlanrl, där han tilisamlllv""tärt" 3 1 o 2 7-tg 2

äå:iäl-ttffi!!.öi!ilö"iyi*,:ö; I e'*u förston be,önade rned värde- ilfJå,?;å";x"n:;,,ffn1;l;:;ill*n*""o'n ,' 0 0 1 1- 4 0

9$:,årii:';få"å3i"å??'"ii""?i'? I ,r", ,o.u.Sl'S', 40 kr., Ni,e ,;3; :ä#* *fll*ft *i"": ,t:f; I I o,,*",-jj*1,1,.1:yiy; R,ir,eharqJupeu&r tI. .rupruu.,, Daurrrs rruE- I IyIa (.rlelrexr, AIr, {ru Kr.., f\uB 1698, och skulle sålunda i år ha fyllt I stutarp_Btidsberg 1_3, Blidsbergson, Kotarp, srutarp; TiI* ^(1;j1- 
:fjl]9"1-,lji1tcs'^Tdg*,-_vg}liTli; T å;. nuo pti':'no" *u uriå'.rr*iu-i l-E""rp *-0. I

yllll, crsidy.Gusävsson, Axtorp, rroraiBlenk"riä9,4o_kr,,rr*.na- ä;;;; #;iirä'"r;i,#Jiiä,iiä'ui, l;ff"iä; "' B 2 0 1 8_3 4Vårkumla; Reisy (f. Reflex), Äke nis1ss6n, F"inkagården, Luttra; Virma sedantilbaka]glr .t, rÅa"i""r.-J""il r r " _^-._Vårkumla; Reisy (f. Reflex), ÄIre nislss6n, Frin[6g1a'6en, Luttra;_V_irma sedan tilltraka titt sin föclctsebygJO;i; , | """-"
Gustavsson, Le-degården, ,q1ir1a"p; iieÄtol, AB, 40 kr., Nils rGilt6n, ilrt#,;ä*affär i srutarn. vilr<enllå:::f 32014-64en affär_i Slurarp, vitkenl lSl"täpRexetta (r.'Resex[ santital*::t; iii{ä'#81;";' Va"i."i,;- i]L"J; täääii"r"lioä'iiii olriåä?,i3'"å"'fd?l lstutarn 2 o 0 2 2-d 0

Eotarp, Slutarp; cqf*V_$. J:p:T11, i(Btanko), B, T. \t., Åke Gustav,sson, ning. 11ä" i,ä" mycker antitad i detGustav Oskarsson, Brandstorp, SIut- lledsgården,.,Slut4rp^; Daisy (I{er- foofrm""afä åch bt. a. Iedamot avarp; Tyra (f. Hotteur),.|.:dlry:d lston),"{B,'43. }., h}g Cuflavsson, komrnunaffulmäktige, trommunal-
Johansson, Ledsgården_|l3lt"p; e^f- 

f rca9ga1den, Slutarp; MaJa (Espino), nämndenäch-nvÅÄri#r"a;;;;;;.'fi-
da (f. Jupard), Karl Kjellberg' Sig-'i Y, 20_.k"., e._$]gtt11te.1, Mossag'år- dare var hån styretsetedamot i SIut-
sagården, sluta.rp. lg:1 slilT3i_P-"ttX.!?^"lt3l]:3,J11- arps sa-måäusfö"renins ocrr srutirps

2 års 
',n4ston 

berön'd€ med skp. li:il "'"!lli?:så;"3i1åt1i'3"# 
,1lif låfl"ååt#,ä'3å ,,x.*ff1.rr?ls

Julita (f. Juvill), Ragnar Gustat's- ldem. Johansson, siggagården, slut-
son, SiggagårOen,'Stutärp; Jully (rl' larp; .Mar-ett (Magnet)' AB' 40 kr''
.fuparaf,*Vätdemar Johansson Sigga- lTorsten Gustavsqo.n, *r{ftS'' flnn-
åä,.ååsl,.yili:il":j:lfä"1"?;q""u1; l;ffi'ålJiäåLTfi,,:fftu,å1ffi; Gösta _A. T5.62iTorsten Gust-avsson, .rlgl.gården, l}!t,1,",u:::ii",^*.F3:d"3:ll ^,,"_ xt:-qn.. v;tffiJåfgr;ff:":r'*$; tGösta A. T\.62 r Borås.
Kfi;6; sää" tr-rvrä"b-e.lfij, s1- 1l.Littv (Loreli), {B'.40 k;,, f,asn.$us- z*1r'*6'

nr*iitt"*;i'ffiH;ii:#s-dlllytry;1.11'vl11gt, $"{AT,;""ö: Rune 2:a efter t,
Bossgården. ööteve; Bliisa (f. Monte-ilson. Brogården, Giiteve; Ringa (Re- r t .6r t lll Kinneve4 och Vårkurnla: höstveBossgården, Göteve; Blåisa (f. Monte- lson.. brogaroen, uoreve; Itlnga (Iae-

Bello*), Elias scherman, vintorp, Bör- lflex), Gdk, Joh. Johanqson, HutjEåI:
r , 'rrr t | | Kinnevetl och Vårkurnla: höstveteLennaft Stfand. I le, r'öut'"g 3, vårvete 3, korn 3, hav-

stig; 
'Refexy (f. Juparå), Karf XlAtr- lden,,Slutarp; Toreta (Tore)' 83.z! 

i

bero. Siggae.årtlen- Slutarn: Juliana lkr., Joh. Johansson, Hulegården, Slut- 
1!9r& slggagården, slutarn: Juliana lKr" 'ron"'onans{ton' nuresarqen' i:?:- I Giivle IF slog stafottrekorlet I lfrukter 3, .hö.från.odlad jord 2 och

(f. Juvitl)-, FauI Lundh, Iiilegården, larp; ReIIan (Reflex), B, 20 kr., saltr. I --'--. -:"" I lfran naturlig ång 2. Höslsäden
Vårkumla; Julia (f. Jupard), forsten lNilsson' Kotarp' Sl9!arp; Raja (Re- I pe +^öuu m' I lrrar skaoats"pa öera frostlänta rnar-

re 3, blandsäd 3, potatis 3, foderrot-

Andersson, Backgården, Sluiarp. I ex;, .B: 20 j";' Ft"{'-. Johanls:n,rrexr, 5, zv Kr., .!er:u, 
- 

Jonr.i,nss_rrr, I I lt<er, vilket kan betyda minskad av_
Le_dsgården, -Slutarp; Ninette *(cu- | . .. 

Rorås den 23 (TT). Vid friidlotts- | | tast"i"g.. Vårsäderi är tiubakasatt
3 åre ungrton bolönade med fris. ln1a1l, 

R,.20 kr', olof Sand6n,B":I- l.lulllnear på"Ryavallen på.ftedag"-l [pÄ "rt?enslulna 
piatser. 'Potatisen

Junette (Juvill). avels<linl.. Nitslqllden'-Fl".t""p;-r't"xy (Reflex),48' lkv}lt-en uppnåddes föliande bästa re- | 'öch rotfrukierna synas ge god skörd.

retta (Elbe), silr-ten Liöeä-niii: };*truk.GusLoGustavsson' 
väster- Itiät,tt;ll

OH

pågår t. o. m. lördag denna

Stafett 4x80O m.: 1) Gåvle IF lal | ,,kasserades 11 st, I puarsLL L' vavrc r! l(
I r?.36'2 (nytt svenskt rekord). lfik

lr

jii,?""iiL;,,flR?ffi?åi,uXåt##ä: lf:1r.'Jtäö.n;Ääifli#ä#1i1"+å; l-$ * t":\'rr rr. Lidman, Rvc,bo-l ,rilnmft#äi:"'"3råi,:.å?,'å ååil1
gården, vårkumta;/ e-iiåä iMäålf9 k"., Torsten Gustavsson, Prästg., lholm' 14'4; 2) B' Rendin, MAr, 15,0. l lioraarna. Fqt-""u ir.ora än som be-
Bello), rvar Andersson^^"^":-::;'j;; lKinnarp; rndia (rndian), B, 20 kr., | 800 m.: 1) s. Malmberg, start, ore- |lliaxnats vid förra rapporten har bl!
Börstig; ctary (ctarrl,'NIiäTåiäi|l P^"*lt,Broberg, storegården, sj,.nd- lbro' 1.5a.'s^; 2) o. Lindgren, Elrs-l]l;;;]ä:a;å"-ää-";,u""samma och
son, Korsgården, vartråLi"äö hem; Jovina (Adel),8,20 kr., Elias lborg, 1'54'3' 

iqia Änzirrccnn ForrrÄ_l lr."irr irå0""1.r.å" före midsommar.
(Reflex), Gustav ouo"åäå",*ä"åirä"- 9:l,11man, vintorp, Börstig; Monea I Kula: 1) Giista Arvidsson, Falkö-l;lrrrvcrret regn har hindrat rrärgnin-

i"å[ftåiträ:in:,1n"i";r#i,iat* !?:äå{if*j!'1t;iq,!r1+'l'i1?ili:.'ö ]liil'] l}i'f'"iå 5äti};'[ä*Tåilfl l: i;;il;äböiiiÄai zub'qt'
| 'l oH

gårdpn, Axtorp; 
"*g" iä"rijl'eioä"igerOet, Brismene' | 400 m': 1) I{' Lundqvist, Mode, I r

örasiori, västörs&rdän,,'oiivå;ryra Hingsrar. l+z'a; zl B' Lindgård' öfsrvte' 48'3; 
I lll(Om ihåg ,att

(Irotteur), roreön åndersryl, pll\- l ,,^**.,,_ .-fftT. *inna.rar,- '- lt'räf i5'Hj fffiå"1?3'*ou.*nu., I ll-: _ *_ iiäållil't"irä'ä;'f,ii'1"i-"iäoiiö; ". 
Hotteur (Heron), B, Kinneveds.m. lrå?;i

f'"*l'"1;:i,:',::i:åi1iih?il"#i, å'i'ffåI"äåå't'fåfk,lE:iå1å1fr: l",1rl*,

'^^'ä"-ifr.1i"ri, Hotteur (Heron), B, Kinneve.l" - | örav: r' t(' LunoDerg' sooertatJt'l !l realisationen igården, Slutarp; Vent
paur Larsson. storesaiärläilä;: rI. sockn. Hingströien., sis'gagtäen; lo'10#)J ,toll"l?,"*:"i*å',t'.I9;n. lrll---

å':*s*tsrffjä'""'å""il'"fr",ff liTi l',tffi l*iJ:4m: r#:a;l 
I 

ll 
I riiftff*$r'fif i#i;#.##i:*;åa,ffi sj$j:H[:,ru;i,p_'"+_+$:;*"lllfiinmrpslt|anuf aktunf lär

(Joiis), gioo. Johansson, ödegården,'Pald (Jutard), -B, Kinneveds -" fr f ' rluuc uuDLarÖsu!' !ru^u-

ninnarp; Monthy (M""tl'-ä::ffi"i'T: :':I"''- Hingsitor'en., sisgagå;ae;, lntiät,*:'"31J J#3 r*iå* t?f:
rl'rnnarp; lrontnv ,"-Ti;å:ä:]' "- öigq*p, 

*svs' | 400 m' häck: Rune La'rsson, *",1 ll .rr"ätu. Tel. 184 Kirrr,a"p.lip vi:rggren' stbreg'' t , r slutarp visades ?1 st. ston och luu,3;^.^*- .4veAA m. 1\ ^*..,^ ,-lrt



I anledning av handl. Erik Samuelssons jordfästning
stänges undertecknade affärer i Slutarp och Kinnarp fredagen
den 30 juli kl. 14.

Per Svenssons Livsrnedel. Kinnarps Manufakturaffär.
Gunnar Wilgotson

itr. S. Antlerssons Eftr.

På grund av
begPavning

hålles Erik Samuolssons af-
fär, Slutarp, stängd fredagen
den 30 juli.

o(1,
krusbär och svarta vinbär uPPkö'
pas.

Clauson, SlutarP.

tr6psffiqpe,&
å TÅNGAVALLEN, Slutarp;

söndagen den 1 aug. kl. 15.00.

Floby lF-Slwtafps IF

SLUTARP.

$uarta seh r0da ufirlh#ir
krusbär, kla'ibär, uPPköPas till
högsta dagspris.

SANDEI{S.
Tel. KinnarP 113.

S. I. F..

Aqrktiost
å växande gröda,

Genorn offentlig auktion, sorn
förrättas i Sörby, Kirinarp, ohsda-
gen den 4 augusti 1948 kl. 15, 1å-

ter Fru Berta Larsson försälja all
å hemnianet växarlde havre, råg
och vete, fördelåt i poster, allt, av
prima beskaffenhet.

Mot vanligt äganrlerättsförbe-
håll. lämnas kredit i tre månader.
Andra får betala kontant.

Slutarp den 29 juli 1948.

Rh,gnrir Johanson:

$amrnanträde
med delägarna i "Mön&rps mos-

sars" uttlikningsföretag inom Lutt-
ra m.. fl. socknar hålles å X'aIk'

Tidnings samlingssal onsdagen den

4 aug. 1948 kl. 19.

Ärende: 1) Inkommet föreläg-
gande fr. lantbruksingenjören om

upprensning och iståndsättande av

dikningsföretaget före 1948 års ut-
gång.

2) Yalav styrelse, m. m.

7242 $tfelsen. Skövde.

lSLt g- {rf ..It

''OLYMPtrATRÄF'FEIVO

Ett antal vana

qr{Fvarhefiare
erhålla arbete omedeibart med dil<-
ningsarbete vid Ilolmestorps-La-
gerstorps dikningsföretag, Kinnarp
Hänvändelse till Erik Srnedberg,
Kinnarp, eller tel. Kinnarp 31.

Seger för Kinnarps-
s{g-w, juniorerna" 

r

Kinnarps jun. slogo Eörstigs jun.
med 50-38 i en friidrottsmatch i
söndags. Resultat:

8O m.: 1) O. Törnell, K, 9,8; 2)
Uivestig, B, 9,9; 3) M. Sanden,
10,0.

300 m.: 1) O. Tömell, K, 41,0; 2)
1M. Sand6n. K. 41,6; 3) Ässar TorF-
tensson, B, 41,7.

Spjut: 1) Äke Torstensson, K,
52,53;2) S. Ulvestig, B, 40,95; 3) Es-
kil Olsson, B, 45,25. i

I{öjct: 1) E. Kjell6n, K, 165; 2) O.
TörneII, K, 160; 3) Hans Svensson,
B, 150.

Långd: 1) O. Törnell, K, 594; 2)
Stig Karlsson, K, 580; 3) S. Ulvestig,
B, 570. ! -i 

'
Kula (sen.): 1) S. Ulvestig, B'

10,421 Z) Å. Toq'ster,rsson, K, 8,2&; 3l
M. Sand6n, K,9,22. r

Diskus: 1) h. Torstdnssoll, B,
32.,65; 2) S. Ulvestig, B, 3'1,35; 3) Å.
Torstensson, K, 30,75.

1.000 m.: 1) A. Torstmson, B,
3.70,2i 2) Å. l'orstensson, K, 3.21,5;

'OLYMPtrATRÄF'FEI{'' 
I

rÅ RYÄYÄLLEI\. 
I

Ur Borås Tidning ha vi saxat föl- 
|

PÅ RYÄYÄLLEI\.

iande goda kritik om Gösta Arvids-
*o. fid fredasskvällens "olympia-agskvällens "olympi?-son. Vid fredagskväIlens "olympla-
triiff" på RYavallen I n91an 1|a$e
iran naångeri för"närnliga 15,62 i kula

- Göstas trittitts nåst bästa resultat'

Gösta Arvtilsson kommer
starkt.

Roland Nilsson kom inte i kula,
ftck inte permission, rnen kulstötnin-
een blev trots detta en av kvällens
ätarkaste grenar. Gösta Arvidsson
eiorde ett mycket vederhäftigt in-
fiyck, började mcd 15,04, fortsatte
se-dan med 14,90 i en stöt, då han
spiinde sig för att överträffa Kt eek,
eöm börjät med 15,31, klämde så i
med 15,62, segerstöten, och avslutade
med 14,83, 16,38 oeh 15'23' Gamle
Kreek var mYcket Järnn, hade 5 stö-
tar över 15 m. och en bloti 2 cm. där-
lfrån. Hans serie var 15,31, 15'11'
15,26, 15,18, 14,98 och 15'23. Thage
Peltersson nådde också över 15 m'
men först i sista stöten, då han nådde
15.03. En bra tävling.

SLUTARP !6

Gör$a .4r"idss$nn {$,8ffi

*tår', f$m$u,**n,,fi &iå$*sspx,, ?
åttl-"tt.

s.
K,

Iiedån den e{"oi:a öppningsceremo"
nien pågick, tränacle de svenska kas-
tarna f6r fuilt ute I Richmond' Bc
ll:'icsson och Söderqvist höll sig båda
kr;nc 5ö ! rc:cr i siägga eiler något
överl Gösta Arvidsson stötte 15,80

och blir allt bättre. Det är inte
otänkbart, att han slår Roland Nils-
son i den olYmPiska uPPgörelsen'
skriver Sv, D.

$8ment uch säukkallt
inkommet bä läåör.

Sand6ns.

28 stackar hö
till salu. Tel. 130 Kinnarp.

3ffiffi [uo. etrh. de*,
sorn kan lärnna fällande bevis På

den person, sorn skjutit hramilton-

stövaren Fang, som i höstas annon-
seracles eftei: i denna tidning, och

som hittats strrjuten på Risholmen
(intill MönarP) av gårdens arren-
dator. I{änvändelse till tel. 2662

inorn Luttra m. fl. socl(nar hålles
i Luttra skola tisdagen den 10 aug'
1948 kl. 19.

Ärcnde: Förcläggande fi'ån
lanibrulisingenjören oirr upprens-
ning av kanalenta före tr948 års
utgång. 'il +i;l

att man-De}ägarna uppmanas
.rr^n1 infinno cio
åtr oraL rrrrrur

I J0ö OrdföraniIcn.

" Kinneved.
EXTRA PASTORATSSTÄMMA

i nya skolan måndagen den 2 aug.
kl' 20' 

or.f.

ganska kraftigt och kunde gå till
halvtidspaus med 4-1. Andra halv-
Iek biev betydligt jämnare i spelhän-
seende och Slutarp kuncle reducera
till 4-3, men Flotry drog åt,er ifrån
och öl<actre sin ledning till 6-3r Ännu
en gång reducerade hemmalaget
eiisternas försprång och höll ställ-
iingen 5-6, innan gästerna avgjor-
cle med ytterligare ett måI. Den tryc-

l-blev någon vidarä fart pfr spelet, och
'resultatet får anses som rättvist.
i I .tut gästancie laget märktes i ked-
ian innertrion Nilsson-Göransson-
Johansson, som också gjorde de fles-

, kande värmen gjo-rde att d,et in_te

ta måIen. Försvaret var i stort sett

tre mål, och för de två övriga.svara-
de hi. Arvidsson, varav ett på straff'

- Goci domare var 'lfhure Jakobs-
son, FalköPing'

lutan anmärkning. I hernmalaget
I gjoldc gästspelande cf. Rutman -
li vantiga fall spt'lar han målman -

t.ll:)a



0 $ - poåiilg till 
{rqs'

USA dominerade som väntat och
belade de tre medaljplatserna. Samt-
Iiga medaljörerna överskredo det
gämla olYmPiska rekordet, L6'20,
Äom sattes av Woelke i Berlin 1936.

I försöken noterade Arvidsson som
bästa stöt 14,70. Andre svenskan,
Roland Nilsson, vilken man vål
egentligen hoppats mest av, blev- ut-
slagen i försöken. Han hade råkat
somna i omklädningsrummet medan
han väntade På att hans gruPP skul-
le börja. När han sedan kom ut och
måste göra sina tre stötar i rask
följcl, lyckades han aldrig få nerver-
na under kontroll och kom aldrig tili-
nårmelsevis upp i sina vanliga resul-

Finalresultat:
1) W. ThomPson, USA, 77,72 (nYtt

olympiskt rekord); 2) J. DeIaneY,
usA;16,68; 3) J. Fuchs, usA, 16,42;
4) M. Lomowski, Polen, 15,3?; 5) Ar-
vidsson, Sverige, 15,37; 6) Y. Lehtilä,
Finland, 15,05.

jaået

$usrige gsltCIrn

$östa Aruidsson,
Det var Gösta Arvidsson, KinnarP

och FAIK, som ordnade Poäng för
Sverige i den olympiska hulstötnin-
gen. På femte 

-plats 
filacerade sig

den trygge sonen av n'albYgden, och
det var väl egentligen lnela än man
hade väntat sig i den hårda konkur-
rensen. Han hade f. ö. samma re-
sultat som fyran, men denne hade
bättre andraresultat.

7/8

förbjuden å MönarPs Egendom,
Kinneveds soctrten, samt gårdarna
Fridolf Johansson, I'ruggården o'
Gustav Fredrihsson, Rosenskog,
Göteve sochen, Skaraborgs län. 50

kr. utlovas till den, som kan lämna'

bevis att oiaga jakt bedrivits.

Skara-Älvsborgs
Letliga |latser

En lnff$ldtlarbofarn
får anställning.

KINNARPS MöBELFÄ.BR,IK,
Kinnarp. Tel. 77.

lnSänt" r'tr'qs'
(Under denna rubrik införes från
läsekretsen insända artiklar obero-
ende av den stå,ndpurikt redaktionen

själv intager tilt dem.)

SJ:s trädgårdsskötsel.
Många vackla ord - och detta metl

lal,lal,l rätt - ha sagts och skrivits om
SJ:s vackra planteringar vid r'ikets
järnvägsstationer. Det är onekligefi
en upplyftande syn, som möter ögat
vid flertalet av ISJ:s stationer, tråde de
stötre och de mindre. Vaekra. vä-
slkötta gräimattor, jämte rikt inslag av
prunkande blomnrror i alla de vack-
raste färgnyanser, allt vä1 och prak-
tiskl ordnat.

IJet väcker därlör törslämning och
und'raq - det kan ej uirdvikas - när
man passerar Kinnarps station och .bilir

varsc den vildmarksna.tur, Iör atrt ej
säga något värre, som råiler diär. I
motsats till vad, som är lallet på ller-
talet av linjens övriga stationer, synes
där endast en tröstlös samlinE av alla

lslags fröande ogräs, där det är avs,ett
att vara gräsmatttor och b,iornsterra-
batter. De'[örutvarande gräsmattorna,
söm voro för garntra, vändes upp i fjol
höst ocfrr alla buskage togos upp meC
rötterna. Men se'n blev 'det inte mera.

ib"h nn frodas rner än halvmeterhögt

logräs runt heia de't lilla stationshusert,
till stor otrevnad för inte ,bara dem
lgnrn bo i huset utan för a1la samhäl-

[ets innebyggare, som ha sin dagiiga

Jtrafik på den numera icke o,betydliga

[tationen, sarnt,icke minst för jåirnvä-

[ens resenärer.

8
4
0

" 4400
4202
4004

6t
0
0

5-1, Kät-

18- 5
11-14
5-15

10* 4
9-7
4-]'2

pojklagsserie.
Vartofta-KåttilstorP

tilstorp-Floby 3-6.
Norca grwPPen:
F'loby
Vartofta
KättilstorP

Äsarp
Slutarp

Söil'ra gruPPen':

Blidsberg-SlutarP 2-1.
Blidsberg 4qq1

4301
4004

Finalen mellan de båda gruppseg-
rarna kommer att spelas instuudan'
de söndag.

KuWötelse.
Gösta Larsson i Kinnarp har här-

städes anhållit om tilstå;d till vr-
kesmässig uthyrning med en persön-
automobil stationerad i Kinneveds
socken.

Änsökningshandlingarna hållas här
tillgängliga intill den 6 sept 1948;
och äga trafikföretag, som kunna be-
röras av den ifrågasatta trafiken, så
ock andra. vilka ärendet kan angå,
att före angivna dag till länsstyrel-
sen inkomma med skriftliga yttran-
den över ansökningen.

lVlariestad å landskansliet den T
augusti 1948.

LÄNSSTYRELSEN.

Det har på för,frågan sågts, att den

stora anhopningen. av artrete hos dem,

som ha ,att ,o,nbesörja denna gren av
företagets verksamhet, är anledningen
till att denna station "blivit efter".
Må vara. Förklaringcn kan kanskc
vara plausibel. Men då det ej rör
sig om större ytor än här är ftågan
om, har man svårt att värja sig dör

det intryeket, att det me d lite god

vilja ,borde gått ati göra något åt den

tråkiga anläggrringen, som nu faktiskt
är en skamfläck på iSrl:s vackra träd-
går"dskarta,

Vågar man hoppas på någon bättring
linnan denna sommars slut?
I

I Mångårig iesande på gamla
II v.c.J.
I
I

}{ar}rågare o. jakträttsinnehavare'
lkanska fenomenen, mcn den saken
jvar han intc ensam om. Vad som im-
lponerade mest hos de amerikanska
lkulstötarna var den oerhörda snär-
I ten i själva utstöten, säger Gösta.
lOär tra vi en hel del att lära oss, och
ldet är synd, att amerikanarna inte

l0o olyrnpier
teorrnrmel. Eaewa.

t4v-\(
När snäiltåget från Göteborg i går

middag anlände till I'alköping steg
en kraftig ung man klädd i biå ka-
vaj, dito hatt samt grå byrror ned På
perrongen. Hans klädsel liknade be-
tänkligt de svenska olyrnpiafararnas,
och vid när"rnare besil<tning visade
det sig också vara en av dem, Gösta
Arvidsson, !'alköpings representant
vid de stora spelen.

I'rån tr'alköpings AIK hade en Ii-
ten deputation rnött upp vid tåget för
att välkomna Gösta, överräcka en
blomsterkvast samt tac]<a honorn för
hans insats. Och denna insats är be-
tydltgt bättre än man inom klubben
hade väntat, dårom råder intet tvi-
vel. I själva verket har ju Gösta
gjort den bästa svenska ltastpresta-
tionen i London. Ingen av de övriga
kaetarna blev placerad.

Trygge Gösta sjiiJv är också belå-
ten med sin insats. - Själv hade jag
möjligen hoppats att komma bland
de 10 bästa av det 30-tal kulstötare,
som ställde upp, säger han. Redan i
första försöksstöten klarade han
emellertid de stipulerade 14,60 -ihans kåst mätte c:a 14,80 - ochl
hade sedan bara att vila sig tiit slut-l
drabbiingen. Här kände han sig gr-
vetvis en emula liten mot de ameri-

Leå'aafton"r
å TÅNGAVALLEN

Slutarp, i kvält.

flr-*t. s. r. .F.

komma till Sverige, så att vi kunde
studera dem litet närmare.

- Ktinde Du Dig aldrig nervös
vid dessa jättetåvlingar i den ovana
omgivningen?

- Neej, svarar Gösta, det hade
jag inte precis någon känning av.
Och det är nog också med sanningen
överensstämr,rande. Den lugne kin-
narpspoJken har då inte precis några
qerver, s{irn ligga utanpå huden. Det
skall vilja mer än en olympiad till
för att rubba på. den arvidssonska
jämvikten.

Det var dryga två veckor, som fri-
i.lrottstruppcn vistades i Englancl.
Och naturligtvis iiar det valit trev-
liga dagar, tycker Gösta. Att kom-
ma ut och se sig omkring så där,
saknar givetvis inte sitt behag. Men
rent idrottsligt sett, så tror han än-
d.å. att inan kom till England några
dagar för tidigt. Man hann liksorn
förlora fo:'rnen på något, sätt. Men
å andra sidan ertrlän.ner han, att det
där kan vara en ganska kinkig fr'å-
ga. En del behöva några dagar för
att acklirnatisei'a sig, medan foik av
Göstas typ omedelbart finner sig ti1l-
rätta var de än hamna.

Fritiden fick man anvånda efter
tycke och smak, fortsätier Gösta.
Det fanns således inset faststäIltl Det fanns således inget faststälit

lprogram med reg'elbundna tränings-
tider och sådant sotlr 'man Lrehövde
följa. ^Vila och avspänning fick hos
de flesta en slor plats på schemat,
och vidare anvä.nde rnan tiden till att
se på tävingarna, se sig ornkring,
prata, läsa. o. s. v. Karnr'atskapel
var det alira bästa inom det.svenska
lägret, och det enda klagonrålet Gös-
ta framför gä1len faktiskt rnaten.
Det var för rrryctr<et tomater och
grönsaker av oljka slag. och för'liLet
kött, oeli annan "qtadjg" niat, anser
han. Råddningen'Var, att rnan hade
ett svenskt hök, dit man kunde gå
och "komptrettela".
. Kommer clärtill att sjöresan hem

var en smula gropig, rzilket dämpade
ned aptiien på hela sållskapet högst
betydligt. Man må därför intq för-
undra sig över att Gösta med lysan-
de ögon och giupsk aptit kastar sig
över den härliga wienerschnitzel,
som dukas fram vid det matbord. där
vl småningom hamnat.



EB@ wffin$e

F''olkpartiets valfilm
visas i KIN-NARP, Tempiayloka-

len, fredl den 13 aug. kI.8. Anf.
av tantbr. Stig Stigmarker,
tsjurbäck.

VILSKE-KLEVA, kommunalrum-
rnet, lördagen den 14 aug. kl.
8 em.

flffi nFs fiTnru

söndagen

söndagerr

Gunnar

ULLENE, tr'olkskolan,
den 15 aug. kl. 6 em.

GöKI{EM, F'olkskolan,
d-en 15 aug. kl. 8 em.

Anf. Ev Land.sti4gsman
Svensson, $pa,qdstorp,

Vålkornmen. tr'ritt i4träde.

Lekafton
å IDR,OTTSPLATSEN, SI,UTARP
. lördagen den 74 aug,

RUNES LEKGÄNG.
," Server!ngar.
7481 S. I. F.

Eat ät!0.'!fläs!{da,
ingrehåIlande div. kläder, mcrhuva,
verktyg r:r. rn. borttappades den
V /8 vägen Kinnarir-Tiarp-Fröje-
red. Rättsinnige upphittare bedes
ringa tel. Kinnarp 150.

Falbygds:
Itrl(- qr.

år starudaret
tiål Kinffiärp?

Iiaibygdsmåstelskapen i fri idrott
som gå på Oclensplan i morgon ha
salrilat eii.tcn av Fa.ibygdens idrotts-
män. Av fjolårsmäst:irna saknar
man sålunda endast Alian Svensson
sorn ej tävlat i år, Bertil Gustavsson,
sovr ju gått tiil Faik, och Evald
Fant, som ännu ej iir fullt kurant
efter sitt benbrott. Arrangörsklub-
ben. IK Wilske, kommer med största
truppen tätt följd av Kinnarp. Dessa
båda föreningar äro även i år huvud-
konkurrenter om lagprisen, standa-
ret. Wiiskes poängförsprång har vid
friidrottsmåsterskapen var'it säpass
stort, att Kinnarp trots sin styrka i
fri idrott ej kunnat inhämta det. I
år har dock Wilske endast 7 Poäng
mot Kinnarps 1, varför det åtråvär-
c1a standaret i år nog går tili Kin-
narp. I stället ser det faktiskt ut,
som om Wilske i år skulle kunna
bjuda l{inna.rp mera strid om poka-
len. I de olika grenar.la göra vi föl-
jande tips. iSiffran inom parentes
anger antaiet anmäIda):

100 m. (12): I{innarps gamle Bror
Torstensgon har återvänt till faders-
huset och han får hållas som favorit
före n'risk samt Alf och Dahlströrn,
Wiiske.

400 m. (9): Tor:stensson och Thör-
nell, Kinnarp, vinna före Fant, Wils-
ke. Intressant start är Viihelmsson,
Gudhem.

1500 m. (11): Tävtingarnas säk-
raste segrare är lJigvard Johansson,
Karleby. Orn platserna närmast s]åss
Eengtsson, Karleby, med Larsson och
Nitrsson, Wilske.

5.000 m. (8): Tiarpr:-Gustavsson
försvarar sitt mästerskap före upp-
åtgående Andersson, Kinnarp. Lun-
din. Gudhem. och Wilskes Pettersson
slåss om tredje Plats.

I{u}a (8): Fransson, Wilske, för-
sverar väl titeln före Andersson,
Karleby, och F risk, Kinna.rp.

Diskus (8): Fjolårsmästare Svens-
son uteblir, varför K. G. Johansson,
Wilske, och l{arlebypojkarna An-
dersson och Nilsson få siåss om de
tre rYrecialjpiatserna"

FOTBOLL
å Tångavallen, Slutarp'

söndagen den 15 aug. kl. 12.

Bjurums SK-SlutarPs IF

Kommunernas lån. tr.lg'(c'
Kinneveds och Vårkumla Pasto'

rat trar fått k. m:ts tillstånd att
upptaga eLt 25-ängt amorterings'
fån pä 68,000 kr. för att uPPföra

en lädugård på ett ecktesiastikt 1ö'

neboställe.

StUTARP.

Fallfruktu
röda och svarta vinbär samt klar-
bär uppltöpes till högsta dagspris.

Falbygds:
I Standaret till Kinnarp

Wilske fick pokalen.
trf6-"rx' Två nya rnästerskapsrekord,

85 poång, följt av Ifinnarp ?/ ocn
Karleby 40.

Rezultat:

Do 15:e Falbygdsmästerskapen av-
gjordes i söndags på Odensplan i
E alköping. Som vanligt viA fri-
idrottstär'iingar utan',stjärnor" var
publiken minimal. Däremot var det
glädjande att antalet okynnesn"nmäl-
ningar var litet, i motsats tili vicl
DM förr'a eöndagen.

F em av fjolårssegrarna försvarade
sina rnä.sterskap, nämligen Nils Gus-
tafsson, Tiarp, på 5.000 m., Frisk.
Kinnarp, i stav, Anders Nils,gon, Kar-
lebv. i spjut och Ingvar Fransson,
Wilske, i kula. Samtliga dessa för-
bättrade också sina fjolårsrcsultat
och vad Frisk beträffar noterade han
med sina, 3.35 nytt miisterskapsre-
kord i star'. Ett annat rnästerskans-
rekcrd såg också dagens ljus. öet
var på 1.500 m., sorn Sigvard Jo-
hansson, Karleby, suddade ut Evald
f,'ants 4.12.6 som rekord och noteracle
4,09, en utmårkt tid, särskilt om man
betiinker att Johans'son från start
till mål flck göra sitt eget lopp.

De 11 mästerskapstecknen förde-
la sig rned 5 på Kinnarp, 3 på Kar-
Ieby, 2 på Wileke och 1 på Tiarp.
Kinnarp vann t. o, m. två 3-dubbla
seg'rar, nämligen på 100 m. och i
längC. En dubbelseger hemförde Kar-
leby i höjd.

Regultatmässigt blevo tävlingarna
ganska goda. f'örutom tr'risks nya
stavrekord 

- f. ö. bättre än DM-re-
sultatet förra söndagen 

- och Jo-
hanssons ttd på 1.500 m. bör kanske
också framhållas Bror Torstenssone
längdresultat ptt 6,28, varlgenom han
eftertryckligt distanserade fjolårs-
fnästaren Frisk, oförbrännelige "K.
G:s" 40,59 i diskus samt Olle Thör-
nells 52.8 på 400 m. Den sistnämnde
gör nog f. ö. kloht i att snarast kva-
lificera sig, om de verkliga toppre-
sultaten skola komma.

Stafetten blev en spiinnande histo-
ria, där Kinnarp drog det längeta

i strået.
j Vandrlngspriset Standaret tog Kln-
narp hem med 29 poäng, närmast
lföljt av Wilske 25, I(arleby 16 och
lTiarp 9. Pokalen lade dock Witske
ldenna gång beslag på med uppnådda

100 m.: 1) Bror Torstensson, Kin-
narp, 12:1t 2) Y. Fnisk, Kinnarp, 12.2;
3) O. Tör"nell, Kinnarp, 12.5; 4) G.
Alf, Wllske, 12.5; 5) S. Dahlström,

lWilske, 12.6; 6) S. Ulvestig, Börstig,
| 13.1.

| 400 m.: 1) O. Törnell, Kinnarp,
'|52.8; 2) K.-8. Fant, Wilslie, 5a.B; g^j

lG. Alf, Wilske, 55; 4) S.-O. Anders-
son, Wilske, 56; 5) Assar Torstens-
son, Börstig, 57,

SANDENS.

Spjut (9): Niisson, I(a:rleby, får
svårt att försvara titcln mot lille
Torstensson, Krinnarp. Fristr bög bli
trea.

HöjC (9): Svårtippatl glcn rn-cd
flera goda för 165. Gustavsson,
Gurlher'.r, äi favoril, rnin Kinnarps
Tölnell cch I'rish sanrt l(arlebys
Bengt Andersso:r äro srråra konkur-
renter.

I-ängcl { l3 ): Lf Ii..'I(, Kinnal p, får
svårt atL fö;:svr.r':r til-ein ilot klubb-
kamraten Tcrstensson. Vejderno,
llv'iinke, vill vii.i ir:i ert orcl iueci i le-
':,ei

f,1l1ri' irr,i: !';.:-1. rrjnnei: :iilte Fll4o:"
.Å.nCe:'i;;-:lir ccir garrile "r'!ilgotsson.
Juniorririistarcn l{ilsson, V,/ilske, har
r,'isat i'nindre god f,orm på sista ticien
och kan vi.l knappast göra rner än
tre meter.

Stafett (6 lag): Kinnarp och Wils-
ke slåss om guldet., och på tredje
plats kommer.'vål Börstig eller Gud-
heire.

P:r 5' u'rti av flygdr.leri på ÅIle-
| ^. ^ !'^ +Å,,ri!1ry^!,hc f-,"-flrr*lnl^ nrrrL! d rrLL r'L\ r-,i j1 rr. r! l rrrl.)

'.ilri'ri). Spi'-:', r:l' |11ird 2v'4iir.rs .;änr-
te försöken ki. 14, meilan finalerna
bör-ia klcckan 1'l.00" Ilfavhcpp:rrna
börja en haivtirnm: tidigare.

5.000 rn.: 1) Nils Gustavsson, Ti-
arp, 16.05; 2) Etdor Andersson, Kin-
narp, 16.07.2; 3) Magnus pettersson,
-ffiiske, 77.57.2; 4) Harry Nitsson,
Wilske, 18.12; 5) Ingemar Älgotsson,
Wilske, 18.20; 6) G. tr"risk, Kinnarp,
L8.20.6.

1.500 m.: 1) Sig:vard Johansson,
Karleby, 4.09; 2) Allan Larsson. Wii-
ske, 4.26.6; 3) Harry Nilsson, Wil-
ske, 4.27; 4) I. Algotsson, Wilske,
4.39,5; 5) Anders Giiransson, Fioby,
4.47.4.

Höjdhopp: 1) Änders Nilsson, Kar-
iebrr 165; 2) Bengt Ändersson, Kar-
leby, 160; 3) E. Kjellen, Kinnarp,
160; 4) Gunnar Gustavsson. Gudhem.
155; 5) O. Törnell, Iiinnarp, 155; 6)
Ragnar Persson, Wilske, 1"55.

Längdhopp: 1) Bror Torstensson,
I{lnnarp, 6,28i 2) Y. tr'risk, Kinnarp,
5.82; 3) Ärne Oleson, I{tnnarp, 5,71;
4) Giista Svenason, Tiary, 5,62; 5)
Rag"trer Persson, Wilske, 5,57; 6) A.
Vejdemo, Wilske, 5,46.

Stavhopp: 1) Y.. tr):isk, ICnnarp,
3,35; 2) Ing"var Nilsson, Wilske, B,1O;
3) G. Vilgots.son, I{inngr.p, 3,1,0; 4)
Ove Nilsson, Wilske, 2,60; 5) K.-8.
Pettersson, Wilske, 2,60.

SpJutkastning: 1) Andere Nilsson,
Karleby, 51.23; 2) Ä. Frisk, I{tnnarp.
46,76; 3) S. Ulvestig, Börstig, 48,10;
4) K. El. Lindgren, Wilske, 40,61; b)
Eskil Olsson, Börstig, 40,36; 6) K. E.
Andersson, Karleby, 38,39.

I(ulstötning: 1) fngvar tr'ransson,
V/ilske, 72,57i 2) Ragnar Andersson,
Karleby, 12,06; 3) A. Frtsk, Ittnnarp,
72,O0; 4) Ragnal Persson, Wtlske,frh'/



fi*å
ll rr,sr; 5) K.-8. l,indgren, wilske,
ll 11,28; 6) Elon Arvidsson, KinnarP,
[ ].0.78.
ll Di"k,r*' 1) K.-G. Johansson, Wil-
ll ske, 40,59; 2) Anders Nilsson, Kar-
ll"b.' 98,53; 3) Ragrar Ändersson,
lKarteuy, 38,2+; 4) rngvar I'ranaeon'
lwitske, 35,16; 5) Anre Ändersson'
lxa"tety, 34,33; 6) K'-E. Lindgren,
lwilske, 32,25.
I statett1.000m.: 1) rfinnarPI 2.11;
lz) n'[st<e r" 2.]'1.2i 3) wllske rr
\z.zo.s; 4) Kinnarp 11 2.27.2'

llaruy Arvidsson dubbel

$ttottsk mästare på pistol,

Fina insatsor av- felköpi4gsekyttar
vitl pistol-SM för SJ.

Vid SJ:s ptstol-SM
i örebro i lördags och söndag's sva-
rade Harry Arvidsson, I'alköping,
för en mycket förnämltg prestation
och blev helt oväntat svensk mästa-
re i såväl skolskjutning som.fält-
skJutning. Striden om mästarvär-
digheterna var mycket hård och av-
görandet föIl först i sista skotten.
Ärvidssons segerresultat i skolskJut-
ning blev goda 326 poäng. I fält-
skjutningen uppnådde han 36 poåing.

I fältskjutningens lagtävlan gjor-
de falköpinpJslaget, som bestod av
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) Fathöping 91,
3) örebro 89. I skolskjutningen kom
I'alköping på åttonde plats.

ST,UT.{RP.

$mmsrlt oeh s#ulr-kallr
på lagei"

SKöRNEGARN.

SANDENS.

Slutarp
Valtorp
!fom-ten
Kättilstorp
Falhöping
Bjurum
Vartofta
Folkabo

220
2L1
2'J"1
2L0
2L0
20L
201
200

0 7--3
0 11-6
0 7-5
1 3-1
1 6-9
r t-l
1 L-4
4 d-l

FALI{öPINCNSSER,IEN:
Valtorp-F alköping ?-2
Folkabo-Tomten 1-3
Vartof ta-Kättilstorp 0-3
Slutarp-Bjur,um 6--8

Sleyttosrr-{s.
1t--

Vilske-Frökinds skyttekrets'
årliga skjutning å bana var i år för-
iagd till Kinneved, vars skytteföre-
ning stod son värd. Grolanda, Jäla,
Valiofta saml liinneveds skytteföre-
i:ingar vcro lepresenterade, men
Rrisinene saknades. Grolanda cröv-
ra.de pokalen för året med 345 poäng
föIjd av Kinneved med 318. Del seg-
rande lagets skvttar voro Bertil Gus-
tafsson, 69 p., Haldor Alfredsson, 78,
A. Alfredsson, 59, J. Blank, ?0, Sven
Gustafsson, 69.

Prislistan fick följande utseende:
Kl. IV o. V: H. Alfredsson 78 poäng,
9 kr., G. Oskarsson 72, 6 kr., B. Gus-
tafsson 69, 3:50, .S. Gustafsson 69,
3:50, V. Johansson 68, 2:-"

Kt. III: J. Blank 70, 5:50, A. Jo-
hansson 69, 4:50, E. Karlsson 59, 2
]ri.

Kl. I o. II: Ä, Gustafsson 66, 5 kr.,
Georg Johansson 66, 5 kr., G. Lars-
son 66, 5 kr., H. Johansson 65, 4 kr.,
R. Svensson 65, 4 kr., R. Fredriks-
son 63, 3 kr.

Därefter ställdes upp till mäster-
skap. Slutstriden kom att stå mel-
lan Haldor Alfredsson, Grolancla,
samt Karl Erik Torstensson. .Dessa
båda följdes åt skott efter skott och
det såg länge ovisst ut. Näst sista
stående skottet för Torstensson blev
dock noll, varigenom Alfredsson ut-
gick som seg:rare och därmed erövra-
de silvermedaljcn. Torstensson tog
bronsmedaljen. Alfredsson nådde
sammanlagt 94 poäng och Torstens-
son 89.

. - De skyttar, som ämna begagna
sig av truppbiljett till Skövde, torde
anmäIa detta till ordf.

t

ö
2
2
L
1
0

FAIK B-SlutarP 5-4.
FAIK:s reserver och SlutarP möt-

tes i sår kväll På OdensPlan, varvid
slutresultatel blev 5-4' efter en
halvtidsledning för FAIK På 2-0'
Ett slas i andra halvlek hade hem-
rrela.qei en betryggande ledning med
5- 0, men gästerna gjorde en strå-
lande upPhämtning med 4 mål som
resultat] Hernmalaget var något
överlägset, varför slutresultatet får
betratitas som rättvist, lat lg - y.8^.

Slutarp-Bjurum 6-3.
Ilöstens första hemmamatch slu-

tade med vinst för Slutarp, som utan
att direkt övertyga slog Bjurum med
6-3. I halvtid ledde Slutarp med
4-1 efter gott spel i början av mat-
chen, då man i snabb följd gjorde

' målen. Efter denla betrnrggande led-
ning var man nog'. llte till mans sä-
ker på utgången, men Bjurum satte
L ghng med en hraftig offensiv efter
pausen, hämtade in till 3-4 och hade
ett flertal goda chanser tilt utjäm-
ning. Deras farlige cf. oroade märk-
bart Slutarpsförsvaret, sorn hade

i fuilt upp att göra. Emellertid jäm-
nade spelet ut sig, och Slutarps cf.

I kunde fastställa slutresultatet till
G-3 och hann dessutom slå en straff
rätt på målvakten.

I hemmalaget, som fick stäIla upp
rned ett pår reserver, drog försvaret
det tyngsta lasset, medan kedjan ha-
de sin bästa period i början av mat-
chen.

Domare var K. E. Hellström. f,''al-
lröpihg. $lg-vts.

Mtrlo*cykcl,
200 cc., kö1{ {.300 mif till salu.

Erik Blomberg, Slutarp.
Tei. IfinnarP 47.

Skara-Älvsborgs Pokalserio.
Grolanda-StutarP 6-1, Göteve-

Vå.rtofta 2*4, Sandhem-tr'lobY 2-3,
Åsarp-Trädet 1-.1.

0 11-3
0 ?-5
0 9-1
0 6-2
7 6-7
L 4-5
! 2--4
t ,_11
2 3-42

Grolanda
trioby
Trädet
tsIidslrerg
Vartofta
Äsarp
Göteve
Sandhem
Slutarp

2
2
2
1
2
2
1,
,

20
2A
11
10
10
o1
00
00
00

4

^

2
t
1
0
0
0

- | Onöiligt att hälsovårdsstadga!
'l tiilämpa"s för Kinnarp.z*lg-'18. På gruncl a{ semester hålles

[arssons
Bilwerlstail, lfinnaru,

stängd

fr. o, m. 2318-2818.

,.019'*V'

GCIsta A, "hora" Lia

tlid lilA[s "täulingar,(a,*a'-artklS
Jamalcas MoKenley 4614

på 400 motor!

I I anledning av en framställning
från två fastighetsägare i Slutarp
att länsstyrelsen måtte förordna
om hälsovårdsstadgans tillämpning

linom slutarps och Kinnanps sam-
hä}len, rframhålla ett 30-tal fastig-

Bröd.

lhetsägare i Kinnarp i skrivelse till
lHnsstyrels'en bl. a. följande:

lKinnarps utomplansområde i Kinne-
lveds säcken få; håtumed an{öra föl-
lljande: TiLl var kännedorn Lr,ar kommit, i

llatt två fastlgheisägare inom Slutarps
lsamhälle i Kinnev'eds socken genom
skrivelse 'tiltr länsstr*else'n" i Skara-
iborgs 1än den 2 april 194{l hemstäilt,
att liinsstyrelse,n ville besluta och ord- '

na med hälsovårdsstadga för Slutarps
och Kinneveds samhällen i Kinneveds
soCken.6CII.

Enligt skrivelsen har unrdertecknar- i

lna framställt sig sorn ombud s'åvä1 Iör
fastighetsägarna i Slutarp sorn i Kinn-
arp. Underieclknade protestera på det

'bestiimdaste mot att vedertbiirande
även vill föra talan för fastighetsägar-
na i Kinlar-p, då ingen av oss lämnat

ldem fullmakt dåi-rtill. Vi torde kunna

"Underteclcnade fasti,ghetsägare inorn

i punkt b o,riktig. Det är

att liä1sovårdsstadgans,bestämmelser
för stad tillåimpas för Kinnarps sam-
rh"ä11e. över förhåll,andena inom Slut-
arps samfrälle viltr vi ej alls uttala oss'

Med håinsyn till det anförda får vi
vördsarnt anhålla, att den insända

d,igt oriktig, åtminstone vad Kinnarp
betriiSfar, oc&r vi skulle tro, a{t för-
hå(landena i Slutarp ej äro så dåliga,
som,slaivelsens författare uppger.

Inorn Kinnarps utomplansornråde
lfinnes ungefär 155 innwånare och 32

lingen svårighet att få latrinen place-
lrad, därest den ej blandas med sön-
lderslaget glas och tornma konservbur-
lkar. Uppg'rften i punkt d är fullstän-

fastigheter, därav sex jordtbruksfastig*
heter. De flesta fastigheter iiro mind-
re (en- och tvådamitrjshus). Vi anse
rned hänsyn till samhäilets obetydliga
storlek och ringa folkmängd samt då
förhå,llandena icke aLls äro så dåIiga,

lsom det angivits i den insiinda skri-
lveken, att det iir fullståindigt onödigt,

rhed bra typ, kalvfärdi,gä i 'ott.
mån., till salu.

MöNARPS NENXöOU,
Siutairp. rei. åA Kiniiarp.

Hex lättdktare"
i skick sqm ny, till salu. f"i. Z+
Kinnarp efter kl. 3 em. 7818

Inköpskott Kl4o,BZl
utlämnas':

Brismeno onsd. 25 aug. kl. 10*12
Ekarp onsd. 25 aug. kl. 15 och 17

Slutarp må.nd. 30 aug. kl. 14.

Vårkumla månd. 30 aug. kl. 18

iKinnarp månda;gar kl. 9-12.
Envar bör tillse att rätta kort

erhållee. Armiirkning måste gö-
iras genast vid mottagandet.

föra vår talan själva. så vi anse oss
änrlr ej behöva stå under förmynda-
re, ocrh vi vägta bestiirnt stå un'der
förmynd.erskap av skrivelsens förfat-
tare.

För iivrigt anse vi, att uppgifterna i
skrivelsen iiro oriktiga. Så}:nda är

.t ti""t ä ej måtie till någon åigärd I

Iöranleda evad det a,vser Kinnarps I

utomplans'ornråde." I

Frökinds Kristiilsnäiuntl.
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6O år. \4-t+{"

60 år fYiler i morgon en av Fal-
bygdens mera bemårkta män, fastig-
hetsäearen och f. d. mejeristen Eag-
nar J-ohanson, SIutarP.

Jubilaren, som är född i llallagår-
den i Slutarp, arrenderade i yngre år
först Skattegården i Vårkumta santt
dårefter Marbogården i SlutarP.
7922 övertog han S1utarPs mejeri'
vilket han innehade ti1l för ett tiotal
år sedan, då det överiäts På mejeri-
förbundet.

Son av den bekante häradsdoma-
ren i Hallagårclen har jubilaren ärvt
dennes praktiska kunnighet och kloh-
skap, och hans duglighet och.rika
erfarenhet har tagits i anspråk inom
en mångfald olika områden. Sålun-
da är han sedan ett flertal år tillbaka
bl. a. ledarnot av kYrkorådet och
oastoratskyrkorådet, kommunalfull-
mäktige - dåir han tillika är vice
orclförände -- och taxeringsnämnden
samt kyrkovärd och skiftesgodeman'
Vidare är han ordf. i byggnadsnämn-
den och i Slutarps samhällsförening'
TidlEare har han varlt ledamot av
skolätyrelsen och skolrådet, vice ord-
förande i ecktesiastika boställsnämn-
den för IV boställsdistriktet samt le-
damot av vägstYrelsen och hem-
värnskretsnämnden i Skövde' Dess-
utom är hal en i bygder"na vida känd
auktionsförråttare och ofta aniitad
lroutredningsman.

Personligen har morgondegens Ju-
hrar oinri clq kil.nd och aktad förbilar gjort sig känd och aktad för
sitt ärl-isa och råttekaffens väsen'och
har härigenom vunnit många vänner'

.Folköplngaeerlen:

Tomten-Kättilstorp 6-2, F alkö-
ping-BJurum 3-2, Valtorp-Slut-
arp 5*2, Folkabo--Vertofta 3*-3.
Valtorp
Tomten
Slutarp
F'AIK
Kåttilstorp 6 2 t 211-L2

Fotboll
å Riissberga klrottsPlats

söndagen den 5 sept. kl. 10.30

SLUTARP-VALTORP

Kt. 14:
Dkeilalens S. K. B-ValtorP ts.

8259 v. r. F.

ALL JAKT
är förbjuden å Fröje samt Leds-
backen och Granet samt ä 2
gårdar i Tången, Brismene. Lösa,
drivande hundar kommer att beiv-
ras enligt gällande lag.

Kinnarp den 6/9 1948.

8369 Rättsinnehavaren.

5 31123-15
5 3 1 120.-14
5 3 0 219-16
5 3 0 21ö-18
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HffinTru $[frilm$T[ffiT$
gamia väikända orkes.ter gästar

KTtrNAft,P,5 FW,ST ,"-ARK
vid AVSLUTNINGSFESTLIGHETERNA på lördag och
söndag.

Besök årets största oeh sista fest.

KINNARPS I. F"

VartofJa
Bjurum
f,'olkabo

51228-L2
5 1 1313*14
50238*16

$tare"Ältr&orge Pokrilrerte.
Sa.ndhem--Giiteve 2*2, Slutarp-

F loby 2-6, TrÄdet-Bltdeberg 2-\
Vartofta-Ås&rp G-3.
F"loby B 5 1
Blidsberg B 4 2
Grolanda 4 3
Äsa{p
Götove
Trädet B
Slutai? B 4 L
Vartofta B 5 1
Sandhem B 5 0

Ki,nneueil, och, Vårltwmta: höstvete
3, höstråg 3, vårvete 2,5, korn 3,
havre 3, blandsäd 3, potatis 3, foder-
rotfrukter 3, hö från odlad Jord 2
och från naturlig äng 2. Beräkiiad
skörd per hektar: höstvete 1.800,
höstråg 1-.900, vårvete 1.200, kgfn
1.500, havre 1.400, biandsäd 1"450 odh
hö från odlad jord'1.900 kg.

Den regniga väderleken medför
risk inte biott til nedsättning kvan-
titativt utan även till höstsädens
kvalitet, därför att den, icke bärgetsl
Den odlade jorden består till stor del
av mossar, varför risk för regnskada
kan medföra minskad skörd av vår-
säd. Regtet försvårar just nu bruk-
ning:en äv trädorna, men om vackei't
väder inträffar under första hälftön
av september torde förutsättningar-
na bli gyirnsamma. t^la_rtC,

Valfilmen

1 016-9
2 013-5
0 112-5
1 2 16-13
1 1 13-12
2 113--6
o 3 10-18
o 4 6-19
1' 4 6*18

8483

5 2'
42
4L

0ef unckr*sto
på iodent

I huvudrollerna:
INGER, JUEL,
ANDER,S IIENR,iIISON.

Il
Falbygdsframgångar vid lli

Västsvenska ungdoms. I I

spelen. alq-uv' 
| |

De 12:e Vtistsvenska ungdomsspe- |il
len i fri idrott gingo i söndags av | |
stapeln på Rambergsvallen j Göte-lll
borg och därvid noterades flera Fal-lll
köpings- och F"albygdsframgångar'lll
KFUM Falköping representerades av ll!
en manstark tnrpp och från Kinnarps llllF deltog Äke Torstensson. ll:

tr.ör frärnsta .prestationen bland l.
KtrUM:arna svarade J. Carlstrand, l1l
scm birv fyra på 110 m. häck' nåen- ll
dc 16,6 - i försöket hade han emel- Il
lelticl iinnu bättre, 15,6. Bernt Jons- l,l
son kastade i diskuskastningens för- l,l
si'i;siävling hela 39,80. I finalen lll
bicv det "bara" 37,25, vilket dock gav lll
cn sjätteplacering. G. Thorsell blev I'
sexipä ioo m. pa rz,r och M. NY-11
blom sjua i liingdhopp på 571. Äke ll
Torstensson, Kinnarp, hemförde en ll
mcriterande andraplacering i sin spe- ll
cialglen spiut, där bröder'na Frans- ll
sons herirort" Gustavsfors, ieveretade ll
en n3' lovande kastare. Torstensson ll
hatle 55,?4. I stal'ett 4x100 m. kom ll
KFUM på trcclje plats på a7,9, vil- ll
ket är nytt klubbrekord. 

llil
I
I

I

I

Söndag kl. 6 o. 8. Barnförbj.

Falköpingsserion:
Bjurum-Tomten 4-7, KättilstorP

--Faiköping 3-1, Vartofta-Valtorp
5-4, Stutarp-Folkabo 7-1,
Iomten 6 41127-18 I
Slutarp 6 4 0 226-17 8

Valtorp 6 3 7 227-20 8
Kättitstorp 6 3 | 274-13 7
,r"ArK 6 3 0 316-21 6
Vartofta 6 2 2 2]3-76 6
Bjurum 6 1 L 4t7-2t 3
X'olkabo 60249-23 3

Skara-Älvs;borgs Pokalserie.
Blidsberg-Sandhem 5-3, f'lobY-

Yartofta 6-0, Grolanda-Trädet 0-
2, Göteve-Slutar-p 3-3.
F-loby B 6
Blidsberg B
Trädet B
Grolanda
Göteve
Äsarp
Slutarp B
Vartofta B 6

lSandhem 
B 6

Vägförrättning I Kinnevod.
På framställning av Elias Jo'

hansson,'X''röje, Kinnarp, har länq-
styrelsen förordnat f. d. distriktuF-
Iantmätaren A. tr'. Lindeman i IVIEI-

riestad att velkställa förrättnin$
enligt enskilda väglagen för uttagf-
ning och delning av väg öven AlarP
och lsörby för gårdarna tr'röje oclt
Ledsbacken, allt i Kin'neveds soci'

Itinn swB il
o
c
l)
o
åf

5

5 1 016-9
3 2 018-8
2 2 115-6
3 0 212-7
2 2 '1 16-15
2 a 2 16-73
1 1 3 13-21
1056-25
0149-23

11
8
6
6
6
c
3
2
1

"%e Veärnpade
atg tt|/

vlsas 1

Föreningslokalen, SLUTAR'P'
fredagen den 10 sePt. kl. 20.

F öredrag av fru Ida Örtengren.

$rihet"

,Pastorsexp. denna vecka öPPen

3'-M
- Fastighetsägaren o"n t. a. ttt*

leristen Rignar Johanson, Slutarp'
i'vllde i söridass 60 år. Han tillbdn-
e"Je hogtiasd*agen "På annan ort",
äen def oaktat ville hans många
vtinner och bekanta bringa sin lyck-
önskan, och många hYllnlngar, bl' a'
i fortn av blommor och Presenter,
funno under dagens lopp vägen till
,let .Johansonska hemmet' Bland
sratulanterna kan nämnas pastorats"
[wkoråclet och församlingens eget
kvrkoråd, som uPPvaktade med en

oi'esent. Ett stort antal telegrafiska
ivckönskningar inginga iLven. >/4-'l{.

+loVqt.

ken. $/4-rg,



tögBrlt$
SLUTARP, Byggnadsföreningens lokal,
lördagen den 11 sept. kl. 19.30.

Tal av riksdagsman tr'olke Kyling.
FILM: "En man gör sitt val".

JÄLA, Bygdegården,
lördagen aen tt sept. kl. 20.30.

Tal av riksdagsman Folke Kyling.
FILM: "Krångel-Sverige". Kaffeservering.

FALKöPING, å Medborgarplatsen,
söndagen den 12 sept. kI.16.30.
Tal av riksdagsrnan Ivar Anilerson, Stockholm.
Sång av operasångare !'olke Andersson,

STENSTORP, Tingshuset,
tisdagen den.14 sept. kl. 20.30.

Tal ,av riksdågsman R4gnar Sveningsson, Tranemo.
FILM: "En man gör sitl val".

MULLSJö, Kornmunal- och församlingssalen,
onsdagen den 15 sept, kl. 20.00.'
Tal av reclaktör Gösta Lindskog, Stockholm.
FIIM: "En man gör sitt. val" säint d'en väckra
färgfiimen: "Stenhammars Sverige".
Sång till luta av folkskoll. Sverker Eriksson, Dimboby.

url|nöten

Frihetspartiet

Eilö6ERM[

SEutarp:
VÄSTERÄSGURKA
GRÅPÄIiON I

inkommer i dag.

SANDENS.

Kinneveds
samt

Erk, $iukkassa
håller uppbördsmöte i Kinnarp hos
Svedberg måndagen den 20 sept.
kl. 18 samt i Slutarp å Karins kaf6
tisdagen den 21 sept. kl. 18.

8618 ' Styrelsen.

Två

ffiM
$öndag kl. 6 och 8. Barnfö.rhj.

kvinuor
I huvudrollerna:

pv"å. D,+r{x,sEoK,
CT]CII,E OSSB,4,IIB, OCh

GU}{NA,R EJöRNSTBÄ}II}

Bortsprungen.
Fågelhund, brun, vorstchetik,

försvann från Mönarp lörd. den
78/9. Upplysningar till Seipel,
tel.111 Skövde. 8858

Utiikarl kulgrop.
Kulstötningen samlade som vilntat

största intresset, Odensplans kui-
grop hade med tanke på den stora
drabbningen utökats till 16,5 m., och
under gynnsammare omständigheter
hade man säkert haft användling för
dcn utökningen. När Gösta -Arvids-
son före tävlingen i träningeoverall
två gånger "Iandade" kuian på 16-
metersstrecket och sedan för sin del
inledde tävlingen med l-5,85, vådrade
man sensation. Roland hade inlett
med 15,12 för att i andra omgången
öka till 15,85. Men då börJade det
regna, ett kallt och envetet regn, och
därmed voro alla vidare chaneer om-
ih+^+di^-n-urLcLJirur ua.

Söndagens kultävling gav titlfiiJle
till en närmare jämförelee mellan de
två stora. tr'råga är om inte Gösta
vinner vid en dylik. Roland går kan-
ske mjukare i ringen, men konsten
att explodera kan Gösta bättre. Ro-
land viker sig något ä la fåi"ltkniv i
utstöten, medan Gösta där ger sitt
allt. I ett avseende har han rock nå-
got att lära av sin ett år äldre kolle-
ga: i fråga om stötarnas höjd, I

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

I)oland: 1.5,12, ].5,85, 14,83, 14,49,
7tc,22, t4,28.

Gösta: 15,85, 15,60, L5,47,74,73, 
-,75,27.

15,85 är lika med nytt banrekord.

(

1

Frökinds härad' (tt"'a'^ap''roL ttrtr

Folkpartiet
1948 Lg44

23 13
36 36

1.20 51
82

Bondeförb.
1"948 L944

65 58
181 !32
2].5 203

58 4S

Soc.-dem.
1948 Lg44

72
78

t23 95
45

I{ommun.
1948 t944

Bdsmene
Börstig
Kinneved
Vårkumla

Högorn
1948 1944

60 66
82 81

151 ].20
33 45

217
1

ffiösta Arvidsson bröt v,tq,-qv,

ffioEand Nilssons scgerrad.
Det kunde ha skrivite idrottshistoria vid F AlK-tävlingarna

på Odenspian i söndags, då kulgiganterna Roland Nilsson och
Gösta Ärvidsson drabbade samman. Under glmnsamma omstän-
digheter borde det ha blivit 16-metersstötar. Nu förstörde ett
envetet regn alla chanser i den vägen.

Nå, Gösta Ärvidsson skrev idrottshistoda ändå, fast i mindre
omfattning. Han fick sin revansch, och för första gången sedan
L946 fick Roland Nilsson se sig slagen av en svensk. tsåda hade.
L5,85 och Gösta vann på sin näst låingsta stöt, som mätte 1"5,60.

Rune Persson var sjuk, hade över 38 graders fober, ville inte
ställa upp, tvingades ( ?), sprang håglöst ett varav eller ilte mer,
va"rpå han bröt. Efter det hade Stig Lindgård inget stör.re be-
svär att bärga segern (pla^r ov"+r1^.,L)

Fa;lköpingsserien:
Falköping-Tomten 0-2, Bjururh

--Kättilstorp 6-3, Valtorp-X'olkabo
5-1, Vaitofta-Slutarp 2-0. ffiMM

Söntl. kI. 6 och I erfi.

Barntilläten.

ffisa fluga ,g$i,r

Erngwxt Eewffi&r
Sonja Wiggrt
Eva $enning
Hasso trlkman
Lauritz iialk

Tomten
Valtorp
Slutarp
Vartofta

F'AIK
Bjurum
Folkabo

Kättilstorp 7 31 317-19 7

7 51 129-18 11
7 4 t 232-21 9
7 4 0 326-19 8
7 3 2 2a5-16 8

7 3 0 416-23 6
7 2 | 423-24 5
7 0 2 510-28 2

Kinneveds $kytteförettittg
anordnar söndagen den 26 sePt.
med början kl. 13 skänkta Pris-
och pokaltävling.

Söndagen den 10 okt. statsPris-
tävlan med början: Rekr. kl.8 fm.,
klass I kl. 8.30, II kl. I, III kl.
10.30, Ml. 11, Veteran kl. 11'30.

Styrelsen.
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Skador

Eld utbröt i går eftermiddag i
Kinnarps Möbelfabrik, tillhörande
fabrikör Jarl Anderspon, Kinnarp.
F''abriksbyggnadens vind, inrym-
mande en hel del halvf,abrikat samt
diverse wellpapp m. m. eldhärja-
des, men däremot lyckades brand-
kåren från'X'alköping, som alarme-
rades till platsen, rädda övriga de-
lar av byggnaden. En hel del vat-
tenskador uppstodo dock naturl'ig't-
vis även här. Som försiktighets-
åtgärd hade man emellerlid fört ut
de dyrbara maskiner, sorn förva:
rades där.

Troligen har elden uppstått ge-
nom att någon gnista från skorste-
nen i den starka blåsten kommit
in under någon tegelpanna på ta-
ket. Elden upptåcktes strax ftire
kl. 4 på eftermiddagen. ,Sedan man
först försökt släcka m,ed det rnan-
kap som fanns på arbetsplatsen

alarmerades brandkåren i Falkö-
ping, som hade ett c:a 3 timm,ar
drygt arbete rned att bli herre
över elden. Vatten till slräcknings-
arbetet pumpades upp från enr

bäck c:a 200 m. från brandhärden.
I tdetta sammanhang förtjänar på-
pekas,. att ett såpa,ss stort sam-
hälle som Kinnarp, dåir det frinns
en hel _ del industrier o. d., helt
saknar branddammar. Med en or-
dentlig branddamm och effektiv
brandutrustning hade skadorna

[n lordhruft$arbgtaro
erhåller platq i Ledsgåirden'

Slutarp. Åke Gustafsson' .^ l.trlro t{YYl

för 50,oo0
wtc"'t vid Kinnarpsbnand.

BranddammaP saknas i sanrhället.
troJigen kunnat begränsas ganska
avsevärt. Tack vare den senaste
tidens regn var dock den ovan om-
talade bäcken vattenfylld. Denna
brukar under sommaren vara all-
deles 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 är försäk- i

rad för 150.000 kr. I

l(ungörel$e,
Gösta Larsson i Kinnarp har här-

städes anhåltit om tittstå-nd till be-
ställningstrafik för personbefordran
med stationsort i Kinnarp, Kinne-
veds socken, med en automobil lämp-
Iig för befordran av högst sex pas-
sagerare. Trafiken har tidigare ut-
övats av Göte Aronsson i Kinnarp
med automobilen R 72779 godkänä
för befordran av högst fyra passage-
rare jätnte till automobilen kopplad
släpvagn godkänd för befordren av
högst 520 kg. resandes handgods.

.dnsökningshandlingarna hållas här
tillgängliga intill den 7 oktober 1948.

Trafikföretag:, som kunna beröras
av den ifrågasatta trafiken, så ock
andra, vilka ärendet ka"n angå, äga
att före angivna dag till länsstyrel-
sen inkomma med skriftliga yttran-
den över ansökningen.

Mariestad å landskansliet den 22
september 1948.

FOTBOLL. dq-trt-
Slutarp-Vartofta 3-1'' Hemmalaget iog revansch för ne'

dorlaget i eöndags och siffrorrra kom-
mo att lyda på 3-1 (1-1). .Segern
var rättvis och resultatet avspeglar i
någon mån styrkeförhållandet mellan
de båda lagen. Slutarp hade de fles-

lta och farligaste målchanserna. Mat-
L chen dominerades av de båda lagens
] försvar. Iledjespeiet var det däremot
sämre bestäiIl med. Matchen var
snråruffig och båda lagen ådrogo sig
ett flertal frisparkar.

Vartofta tog tedningen efter åtta
minuters spei genom vy. Karlsson. i

lFyra minuter senare utjämnade hi. j

lAndersson tilI 1:1. Speiet var gan- |

ska jämnt meC undantag för halvle- |

Tack
Tlll alla 4eur son deltagit i rädd-

ningsarbetet vid branden frarnbä-
res härmed ett varmt tack.

KINNARPS MöBNLFABN,IK.
.farl Antlersson.

Sönrt" i<I. 6 o. I em. Barnförbj.

KVXF.å NE UYAS{
ÅNSIK',rffi
GT-TNN \/VÄLLGIiE]I
AT,F I{JEI-LIN
STIG.O*ILIN
ÄI{E GF.öNEERG

Direktionen för Frökintls häiatls
poliSilistrikt zho-,(t'

har vid sammanträde fastställt
,inkomst- och utgiftsstaten för näs-
La är. På utgiftssidan upptages
polismannens l'ön titl 5,484 kr., be-
kiädnadsbidrag 268 :80 kr., tjänste-
lokal 240 kr., semesterlön 306 kr.,
pensionsavgifter 350 kr., telefon
115 .kr., porto och skrivmateriel
150 kr., försäkringsavgifter 20 kr.,
direktionskostnader 200 kr. samt
till oförutsedda behov 776:79 kr.
Som inkomst beräknas en behåll,
ning på 400 kr., statsbidrag 2,830
kr. varJåmte de anslutna kommu-
neina skola bidraga med: Börstig
893 110 kr., Brismene bb4:84 kr.,
Kinneved 2,788:04 kr. och Vår-
l<umla 445:77 kr.

fiIl entreprenör för upprensning
och förtljupning

av Karbomossens Dikningsföre-
tag inom Brismene, Börstig och

kens sista tjugo min., då Stutarp 
i

hade mest att säga till om. Ändr& 
I

halvlek hade hemmalaget grepp om I

spelet och kunde i 12 min. taga led- |
ningen genom hi., som vid en fri- |

spark påpassligt var frarnme och I
från när'a håll nätade. Flera upplag- |
da chanser slogos sedan bort av Slut- |

arps forwards, och det var först i 44 |
min. som cf. Rtttrnan kunde göra 

I
tredje måIet. II hemmaiaget märktes mest vhb. I
Kjellander i det 1ör' övrigt jämna för- |
svaret och i kedjan bör hi. A$ders- |
son ha en eloge för båda målen. I

MåIvakten Johansson samt bröder- |
na Käck, cf. Johansson och vy. Karls- |

son voro bäst i gästernas lag, , , . I
Domare i den intc allt för lättdöm- |

I cla, matchen var Iiarl Redi$'&IlriÖe-'j

rlirektionen rör Frökinttrs kristids- iläå"ä:ä ääi"å'' f#"jiir"å,äfiirbänit z4o-,as. 
. " - ,il;;lä. Rätt, Enköping, för en en_har vid sammanträde,i måndags,ltrlp*"ua*umma 

"" r.7. sr,roo:-.
Sll1ll11 io::],.{ till.utgirts- octrlf arretet skau taga sin början nu irnKomsrsrat tör är 1949. Som ut_ilfrO.t och vara slutfört aen t lutiS.r-{tgr har till löner och arvodenll*il;. znt,_u1..

hamn:

lVlot talong 743, 144, 745, 146,
137 utlämnas nya tiliäggsl<ort:

SLUTARP månd. 4 okt. 14.

BRISMENE onsd. 6 okt. kl. 10.

EKARP onsd. 6 okt. kl. 15 o. 1?.

VÅRKUMLA månd. 11 okt. kl.
14.

KINNARP måndagar kl. 9-12.
Kraftfodertilldeln. avhämtas, o.

ansökan mottages.

Glöm ej att avgiva areal-, svin-
och veddeklaration!

och skrivmateriat kr. 150:- samt l]l heffUnd,eflitröd,entilt oförutsedda behov_-kl 
, 
100 ,it, 

I ll 

- - 
a,t, ,aru priser. Arbetsskjortor,

till kristidsnämnd, skördeuppskatt- | "-- 
*""

hing och slaktgodemär, -.-ft. upp- | I
tagits kr. 6,400:-, expeditionshy- | IIilNNARpra och telefon kr. 200:-, brist vid I l--
årets slut kr. 300:-, till annonserlflVenme och STABKA

:a kr. 7,850:73. Som inkomster blåkläder. Yllejackor för vin-befäknas i statsbidrag kr. 1,300:- tern från goss- till mansstor-samt utdebitering med kr. 5,8b0: I Ia2 ^e+^- öF !r-_ _:-- | r ,ek, m. m. Dam- o. herrstrum-73 efter 25 öre pr skattekron", | |
rrororr rli*;^,,^,^ ,_^-"1.-I;;--:-:: | | por i god sortering. Dessutomvarav Kinheveds kommun bidraeer.l I i"-*^r ,__^ o rär.n- -.. ,. -: tt 'e vi få meddela, att Ni numed kr. 3,485i05, Börstig med kr. lN ;" " -- *'-**"'*' -""
1 11.,r,t D-:-*^*^ 1,-- -^^ ^^ | | -ter kan få klänningen sydd1,116:37, Brismene kr. 6g2:92 billigt och bra isamt Vårkumla kr. 556:38.

Kinnanps Manufaktupaffän
I tet. tge.

En presenning
borttappades i lördags på vägen
mellan Kinnarp och F alköping.
Upphittaren bedes vänligen ringa

945L

LÄNSSTYRELSEN.

Fröliinds Krislitlsnämntl, Biirstig.

tel. 1740.



I

Ny liornmunalflullmäl<tig i 
I

Kinneved. {ho -qt 
I

Vid inllör länsstyrelscn företa- 
|--*.---------'l

gen röstsammanräkning för utse- 
]

ende av efterträdare åt avga,ngne
rkommunalfullmäktigeledamoten i
I(inne'reds kommun Erik Samuels-
son, ,Slutarp, vilken avlidrit, be-
fanns fastighetsägaren J. W. An-

'<lersson, Gärdhem, Slutarp, vald
till kommunaifullmäktig för tiden
tili clen 1 januari 1951. Ä-nders-
ison blev vald för A-gruppen "Kom-
nrnnal sa,mling".

Fa,lköpingsserion.
Valtorp-Tomten 3-6, F'olkabo-

Falköping 2-3, Vartofta-Bjurum
0-5, Slutarp-KättilstorP 6--2.
TomtenB 8 61134-21 13

9 0 a 335-:22L2
I 5 1 339;2711
9 4 L 433-26 I
8 4 0 4\9-25 8

Slutarp
Valtorp
Bjurum
F'AIK B
Vartofta I 3 2 4t6-24 8
Kåttilstorp I 3 1 521-30 7i
Folkabo I 0 2 613--45 2l

, - Skara-Älvsborgs Pokalsorlo. l

, ;Flidsberg-Göteve 4-3, FIobY-l
1frädet ö-O, Grolanda-ÄsarP 3-31
Sandhem-SluatarP 7-2. 

1

F''lobyB I7 1 025-91q
BlidsbergB 8 5 2 127-781-'2
TrädetB I 4 2 224-I2tO
Grolanda
Åsarp
Göt,eve.

8 4 t 323-t4 I
8 3 2 326-20 B

B 2 2 479---30 6

SandhemB 8 2 L 527-32 5

SlrrtarpB I21 519-36 5

VartoftaB E 10 t 7P.2 2

*ffio.w6
i Byggnadsföreningens lokal i
SLUTABP

lördagen den 16 okt. kl. 20.

MUSIK AV BRORS TRIO.

Fatentansölian. *1rc-qK'

I{os patent- och registrerihgs-
verket ansöker II. J. M. Levinson,
.Slutarp, om Patent På rnaskin för
påstrykning av iim På lamellträ-r
rstavar m. m.

Kinneved.
ORD. KYRKOSTÄMMA

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

P,{STORATSSTÄMMA
kl. 15.30 å samma plats.

0rtlförantlen.

Kinneverls skoldistrikt. relO -4(.
Skolöverstyrelsen begär hos re-

geringen att på nytt få pröva frå-
gan om organisationsplan för Kin-
neveds skoldistrikt. När översty-
relsen tidigare fastställde ny så-
dan plan, bestämdes att växellov
endast fick anordnas för klasser-
na L-2. Häröver har skoldistrik-
tet besvärat sig hos regeringen un*
der uppgift att L7 lärjungar av 55
på folkskolstadiet ha lång skolväg;-
varför växellovet borde gälla klas-
serna 1-6. Med anledning av den-
na nya uppgift förklarar sig över-
styrelsen nu intet ha att erinra
mot att växellov medges för folk-
skolestadiet.

Sönd. kl. 6 o. I ödf. Bärnförbj.

Holken dölr
kappän

GAAY OOOPNS

LILLY PALMER
ftOBbFf ÄLbA

Xlnncvods S$ttedsrenlng
h&r stetspristävi&n- I morgon- meo

g*: ni'i"f*Ti'i:"i'* 
" 

Jä;'
iVä.l och veteran kl' 11'30'

:

l

f9t9*re-{Å
llolteger Iör

Görla i lVien.,
Så gott som ldel svenska seglar

blev det för den svenska friidrotts-
truppen i lördags och söndage i Wien-
Gösta Arvidsson hemförde segem i
kula rned 15.49 och blev tvåa i dlgkus
på 44,18.

Lerdala vann både 100 och 200 m.
på tidenra 11,J" resp. 22.6.

Sven Dalefiod beeegrade i spjut
olympiehe b!'onsmannen Varsheghy,
Ungern. Svensken kastade 69,07 och
ungraren 62,96.

I stafett 4x100 m. språng svenekar-
na Lundberg, Moberg, Rune Gustafs-
aon, Rune Larsson och beseg'rade ett
österrikiskt lag. DeA evenska kvar-
tetten klockades för 43,8.

FR,IA IDNOTTEN
har p& .aå,ra .bred.d,grader gjmt

titt tör ilen hiir siiaongen, men
nere i lYten oclt, Buda,pest la"r en
suetLek tr.upp wnder de tenoate. il,or
garma fortmtt att meil, itren iiran
l(116 de wenska tiirgerne och gt-
teill,gara ,befiiat, intrgcket au att
d.et iir udr llftffills bii,sta friidrotts-
slisotlg, sonx aoslut&ts, Vär egen
man i.trappon, Gösta, Aroid,sson,
uann. sitt specialgrenen kula på
böda pla,t*erma, på, lör honorn wu-
mera,i,nta sörskitrt mörkutirdigatl
75,4g resp. 1+,80. Mere föruå,nnn-l
ila d,r fal.'tl"rlkt hans 44,78 i, d,i,skw.l
Hör ör dat M.te l&ngt kuar till den:

, o,beohtta.aoen$lta etriten, så,ilan dnn
yw, tör tid,en ser ut, Pd, iinnu sgil,-
l,igare bred,il,grailer kastqÅe odsser-
Itgw Consolind i sö,milags d,ryga 10
m. btlttre, men d,et ör tw en, annan
histor4q,. . l,i,lt_ nty

KUNGöRELSE.
John tr'ransson i Kinnarp, som in-

nehar tillstånd till bestållningstrafik
för godsbefordran med stationsort i
Kinneveds socken med en automobil
lastande 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 tra-
fiken få insätta en automobil lastan-
de högst 5.510 kg.

Ansökningshandlingarna håIlas här
tillgängliga intill d,en 22 oktober
1948.

Trafikföretag, som kunna beröras
av den ifrågasatta trafiken, så ock
andra, vilka ärendet kan angå, äga
att före angivna dag till länsstyrel-
sen inkomma med skriftliga yttran-
den över ansökningen.

Mariestad å landskansliet den Z ok-
tober 1948.

. LÄNSSTYII,DLSEN.

KINNIqVED. l'lrto4(.
Med Kinneveds församling höiis

kyrkostämma i måndags, vantid
kyrkorårlets försiag till inkomst- och
utgiftsstat för 1948 godkändes. Ut-
debiteringen fastställdes till 35 öre
per skattekrq4a, och skattekronornas
antal utgör 13.940:.2O.

- Vid samma dag hål1en pasto-
ratsstämma godkåndes pastorats-
kyrkorådets statförslag, vilket innc-
bär en utdebitering av At 54 pä
16.165: 75 skattekronor-

Tack
Underteckrrad samt övriga ar.

betare .vid ladugårdebyggnaden,
Prästgården, Kinneved, tackar
Kinneveds pastorats kyrkoråd för
den taklagsfest, som anordnades
för oss, samt för gott samarbete
och vänlighet under byggnads-
tiden..

Oscar Andersson.

Söntlag kl. 6 o. 8, ,Bnfiitilliiten

Kloetrtorttrro
i Eanmtrw, sdwero

nargfihn.

EDVAR,D PER,SON,
GEOEG F'A}IT

Tredje raka för Gösta.
Gösta Arvidsson, !'AIK, varln kul-

tävlirxsen även vid friidroLtstävlin-
garnJi Prag i onsdags. Rezultatei
6tev 15.13. bet ä.r hans 3:e raka se-
ger på utländsk mark.

Runo Gustafsson, LidköPing,'vann
100 m. på 11-,1. tblfit-'t(.

-," 
*,irfi;"ed *ti våit o-la: höstvet,e 3,

hirståC 3, vårvete 2,5, korn 3, havre 3,

hlåndqåd 3, potatis 3, fodelrotfrul<ter
3, hö ffån odlad iord 2 och från. na-
turlig äng 2. Beräknad skörd per hek-
öar: höstvete 1$00, höslråg 1,900, vår-
yete 1,200, korn 1,500, havre I,400 och
blandeiid 1,450 ks.

Llöstsäd-en något groddskadad på
grund av regn under bärgningstiden.
Bårstitt å mossjorden Lrar havren drö-
F4t ur vid bärgningen. Groddskador
ha ä.ven ugpkommit. På några plat-
ser har bladmögel å potatisen delvis
ggdsatt skörden. Äterväxten på va1-
larria relativt ggd. Höstsådden {örsvå-
red på gru-t1{ av skördearbetet.

Göeta vann även
i BudaPest. rralls-v(;

Vld tiodagekvällens friidrottstävlin-
gar i Budapest, deltog den sveneke
iriidrottstruppen mangrant. Det
blev elva svensk& Eegrar t föIjd' men
inga märkllgare resultat noter'ndes.

Giista Arvidsson vann kulgtötnin:
gen på. för honom medelmåttiga 14,80
öch t'Lerdala"-Gustavaon segrado på
100 m. med tiden 11,1.
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tg 3 t B ge-?i 1l ll ÄKE GRöN*ER*, i,r rs,,KF-avd.
ieju"uå 10 5 1 4 35-27 11 ll 5TUTBE LAcERwarrL I,l | "ul minnets dagbok" talade rnge-

lxli''l*]åliiiÄ=2i3|||'|l|:::-.",rH::l"å*"':'ix::"]:^'å'l:

.'r, l0 - tygElektrifieringen. L u

[,änsstyrelsen tillstyrker hos elek-
trifieringsberedningen en fram-
stälining från Slutarps eiektriska
distributionsförening u. p. a., rS1ut-

arp, om statsbidrag med 1,530 kr.
för eiektrifiering av jordbruksfas-
tigheterna Mönarp Lillegårdcn och
Fläskö i Kinneveds socken" Av
det utöver statsbidraget erforder-
liga beloppet, 4,120 kr., skall kon-
sumenterna kontant satsa 1,530
kr. samt uttöra naturaprestationer
för 460 kr. F öretagets kontanta
prestation uppgår till 2,130 kr.

SLU'['ARP

HONS,
sla.ktade, uppköpas måndagar,
tisdagar, onsdagar'

S,4.I{D!D}{.S. Tel. Kinnarp 113.

Ett sto
i andra året tiil salu.

A. Nilsson, Storegården, Sldtarp.

En KO
2:dre kalv, kalvn.-tid omkr. 20
nov., till salu.
Gilbert Karlgren, Tel, 20 Kinnarp,

vj'-åi<unnä'kyrka: Höern. 14 Lars-
son. Ssk. 13,20.

KINNE\I&D'S, klnrka: $'$rhe{gonavespet
16 Larsson.

lllåndagen den 8 nov.
ÄSLE ,Ilerrg. Hofinene, hos Sven

Karlsson: Ändal<tsstund 15 v. kornrn.
Hedr6n.

VÅRIiUM'LA hos C. Eng, Hagaberg:

"{ndalttsstund 11.
.KINNE\IED hos S. Nilsson, KotorP:

Ändaktsshrnd 15,
I$NNUVED hos S. Johansson, Smea-

gården: Andaktsstund 19'30.

rör^ D " ilz-1: ?l'r _- r.[o'"u"::-:5::iTT.1i 
Yl"ll^i.., l-iKättitstorp 10 ? ?iöo,iir-sszlil1[r.as'KinnevedsStr,KF.-arespeiadeenFOIkabo ].U V z . Io-oo "[ | 
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"fråffi1'Jör,il".ji,'å?äh.. 1 I Ett stoföl ll ::t-^"$.:ä_-_:'::::i: _,^,-1:'::ryåy"irt{ z-2, Sandhem-Trädet | | Er!'i veY I v - ll "Landsbygdskvinnan genom tiderna",

- 
Y Ar !VtL@

?-5, Äsarp-FtobY 2-5.

|fi3ilHä'" iö6;;1;Åa il l ' --
1l las. Kinneveds Str KF-are speiade en

[*m:gpr,g:'"ilöähxl I Etr sroföt llH:åä;:il#r#;d*;| -Vartotta 
Z-2, Sandhem-Trädet I I

f z-s, as"tp-FlobY
I rtonv e 10 I 1 0 36-11 19 | I ll att välspelad amatör'teater kan ge
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BlidsbergB I 6 2

c;;i;d 10 4 2 +zt-totol

åäT; 4 -äi"Å-i?) 
El citt lantarbCItar$ ltrfTffirl,ä,i"'Tili"'å';ra'ä;;.. iää""#; äi.:ä#ä:ä";;-iäitäiiäe 10 2 L 711-33 rllerhåller stadigvarande dr - , I

sandhemrJ IU " i; iirä'ållerhå1er stadigvarande daglöns- lt:rckgenomriksciagsmanG'I{a1la-VartoftaB 10 2 1
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| | arbete, gärna person intresserad i eår:d. Som avslutning sjöngs "Du

|le;'#uå:ff:i,.llff:-JJTill]s"n.'t"Dufr.ia,'.k''lo.'lt..
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t-T.'-.,.t,--.l^-+.+,i'''l|]mtionup".Gårtl.TeI.154Kinnarp.1
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ll'lnmeqru lllsvar till 
I
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Mantalsblanketter'finnqs att av-l Miinarns'Gårtl' TeI' 154 Kinnarp' 
\

I ^'..- ,l l

I f,a-tu hos roteornbudet 'Erik'GUs-'l 
-'ltur'.o", I:::ll B,t:iL*,:T?iI2::l l "rtt"tr r.ö" rtru,""y anrdsson, I

I 
la_. vederbö:tis:} tl{t]Y :Y"fii. | | tiaigu"" svensk etitman i kula och I

I 
till roteomP^"d.l t:i_i:j_,i::.:j:- | i i"näuvr"e av Fr-skölden, utsjor- 

|, lvembff-1e48.. "l"l J"Il1':ji,T,: l. I ae sonaagens tävling premiär i I

lsoner, f-öreningar.o:h oo'lF, sKoral'lrattteutrnloch han hade inte ret-
li år avlämna mantalsuppgut' lllnat mecr uit tå 

"tt 
så bra pracering,

;,1 rKomrnunalnämntlen. lilberättar han. Skytt med gevär är
il I lnan sedan gammalt, som Pistol-

SöNDAG kl. 6 och 8.
Barnföabjuden.

,4.INO TAUBE
ANDEIiS ItrENR,IKSON

Nymkn$ll noh ringnn
I lskytt är han ungefär 1 år gammal

men har redan hunnit skära en hel

lllTffi | läl,i^'r';il--i ""-r.ni_-t 
h"d;;;;

| | r-+- ngttit tOrren vid denna täv- I

H ö N S I liil; "ii;;;*; äö;il fi; 
I

siaktaite, uppköpes måndagar, tt.- I l*il-*"u och det blir med säkerhet 
I

dagar och ånsdagar. 
* " 

__^- | 
uetala$aflffiLlJd det uaer' 

I

SANDENS, tel. KinnarP tr"13'

2 sfu t$ur,ar
7 tr,
salu.

reaktionsfria, finnes

Äke Gus.ta,tdson,
LeO.sgal'Cten, brulal'p.

Trafiktiltrstir,nctren. aolrc'uK,

Åkaren John Fransson i lfinn-
arp, Kinneved, har överklagat bil-
trafiknämndens beslut att avslå
hans ansökan om tilistånd att i be-
stä)lningstrafik insätta ytteriigare
en lastbil. Han,anser sig ha styrkt
att behov föreligger av det sökta
tillståndet, -som även tillstyrkts av
1änsstyr.elsen, Iandsfiskalen och
komrnunalnärnndens ordförande.

Guslau-Adolfsfe$ och

minnesslund öuer

Folke Bemadotte
anordnas i

X'öreningslokalen, SlutarP,
lördagen den 6 nov. kl. 19.30.

Föredrag av kyrkoherde
Kurt Larsson.

Prins Wilhelms film ",VästergYl-
Ien". Körsång. Kaffeservering.
Inträde: Äldre 1 kr,, barn 50 öre.

Uppbörcl av medlemsavgifter.
Alla hälsas välkomna.

Klnnevetls Rödakorskrots.

Axtorps Missionshus
SKöRDEFEST

söndag 2.30 em. Pastor Arvid
Andersson och Walter And6n.
Sångare från Åsarp. Kollekt.



Klnnoveds Skytteförent 
^{!ifhade^i iördags anordnat sin sedvan_rrga, års.fest i Föreningslokalen, Slut_&rp.,,.!'oreningens medlenrmar Jämteramlqer hade mött upp ganskä tat_r^1{[ ocrr- prlstagarna blevo kraftigt

a_vhurrade då de ur ordf., .lufifisKarlasons hand mottogo belöninear_
na_ror sina insatser under året. -
- O-r{föranden uttaiade ett tack tillfunktionärer och aktiva skyttar förgJorda prestationer och gotl ;;;;;:bete sam_t till dem, som st<änkt pri_
s,er.,, Sedan sJöngs "Du gamfs,-äu
rn-a", varefter ett trevligt samkvämvidtog. Som avslutnf"? b[;- ä;;

i dans.
De biista resultaten blovo:

Vrtejankl.; 1) Vald. Johansson 6Zp.,-2) Erik Gustavsson bg p.

^.K1. 
IV: 1) Gust. Johansson 61 p.,2) Sven Johanseon 65 p.

_-KL IIf : 1) Otof Ändörsson 67 p., Z)
5. t"VSg 62 p., B) ngon Jorransson
ö4 D.

Kl. II: -1) Gösta Larsson TS p., 2)R. I'redrikeson 69 p., 3) Nils .Iäiins'_

Statspristävlan:

: 1) L.-Engdaht 90 p., 2)p""cr iå{;"åi, äaääj",i." ft#hamsson 88 p.

PL 69_p', 4) Evert-Lar**o" eg p.,--öIrolke Larsson 66 p.

---T]' 
j,' 1)-FI. G-ör'ansson ?6 p., 2)

iliä-""å"r' r.l?'," ä:'fti 
",,T" Ei: 

"5: 

; i't?q.q 
9?.p., 11 p.Kjeuen dd'p.

_ Kekrytkl.: 1) L. Enedahl 9S

- Mörks vandringspris: 1) HarrvJonansaon-49 p., 2) R. Fredriksso;r
",,p_.: 1J ceorg Johansson 4? p.
. urmakå.re Algot Karlssons -vand_

nngspris: 1) Erik Gustavsson 50 p..ä Gustav Johansson 49 
-;.; ti ä:Engdahl 4T p.

" 
Lundstedts vandringspris: 1) SvenJonånsson b6 p., 2) B. Fngdahl 55 p.,3)_Gustav Johänsson 54 pl

,- Hudene-F ala vanclrin'gspris: 1)
$T-ry ,91'"sq9n_52 p., zi ceo"s 

"Tå1na-nsson 50 p., g) R. Fredriksson"+T p.

^-5ior"Ip:t 
Textils v"nOringsf 

"is,' 
i)Gustav Johansson ag p., Z t"Sven .fo]_nans.eon a9 p., B) Vald. Johansson*v p.

Hem:äg. A. Fredriksson och Sonsvandringspris: 1) Olof anaerison-+i
g:l ?-l Hg1:w Johansson aZ p., åI r.Kjelldn 47 p.

..B_röderna Larssons vandringspris:
1) R. Fredriksson b0 p., 2) ceo"rä jå_
.1 

, rt. r'redriksson b0 p., 2) GeorS .Inansson 46 p., B) Folke Larsson ?6_2, Lieorg.Jo_
t-arsson 46 o.;l

52'-p.',.9.t.Erik Svensson 51 p.

u'åäsFåf,Tfl::", ru,qdä.i"-, fi
52 p., 3) Erik svenssolofl'ndersson]
.Fattrikör Sven Johanssois vanO_lringspris: 1) Olof Anderssoi Åz - 

-.i'., 
I

ringspris: 1) Olof Andersson fZ p., ä ]

åå' ft"u* 
52 P', 3) Evert r,arsson

- SYYtteförening'ens vandringspokal:1) Ol_of AndersJon 90 p., 2) b. n"g_daht 79 p., 3) Egon Johansson ?4 -n.

_ u_rmakare Ekblads vandringspriå:

ål#;flilläj-ä:?j,X Bå 3l 
L: ftnc-

. . 
Bröd._Johanssorrs, Nolgärden v.p.:1) R. Fredriksson +Z p., Zy CciJtaLarsson 46 p., 3) Hariy .fofransson

45 p.

^ Slutarps Handelsträdgårds v.p.: 1)Gustav Johansson ag -p., Z) bijstaLqu:gtt ls p., a) T. Fali('47;. - -
__Edvin Erikssons vandringsiris: 1)
i(. $"p 50 p., 2) cösta Lars;on 49 p.,3) R. Fredriksson 4? p.
. Rosersbergsskjutning: 1) Sven Jo_rtånsson 91 p., Zl H. Trygg 24 p., B)Harry Johans.son 1g p.

.... 
Vilske-I.rökinds-poi<alen' erövradesför.året av Olof Andersso[ med 140p. 
^följd av Gustav Johansson meå138 p.

",l,gTqå"-S: 
1) Fotk-e Larsson ?2 p.,

z't 
-LLanry Johansson 72 p., B) GustävJohansson 69 p., 4) Olöf Andersson

66 n.

^,2^omgång: 
1) OIof Andersson ?4 p.,2).Gustav Johansson 69 p., Bl ceoisJohansson 68 p., a) Harry Johanssoi.

,,_f1"."""9"- Skl,tteförenings mäeter_
1t4t . 

i skolskjutning ar -19ae bievrJ.lor Andersson med 1gg p., närmastföljd av Rune F.redriksson med 13T n.
"Insats i samband rrreO tOrJa }å_

åTrg"+ gav följande resultat: 1)Ltos[3 lJarsson g5 p., 2) Rune F"red_riksson 93 p., B) 
- Egon Johansson

59 p.
Mästerskapstävlan:

91 p.

son 88 p.
I tävtirI tävlingen _om Damernas skåinkta

. Jubileumspokalen henrfördes föraret av 
-t3engt Karlsson, som därmedtog_sin första inteckning i densammarned rcsultatet 91 p. tO13A av CtisiärJarsson ö9 p. och Valdemar Johans_

g1;-er.b]evo dc biista resultaten: 1j
,varo. Johansson 4Z p., 2) Gustav Jo-
:'1ff9L.4.6 E" 3) otor Andersson 4Gp., *, Liosra Larsson 4a p., S) B. Eng_
93h:42 P..r-6) Egon Johansson 42 p..r.) sengt-Karlsson 41 p., g) R. I,lrcd_
rlxsson_4_0 p.,9) Georg Johansson 40p., 10) Itrarry Johansön 40 p.

SöNDå.G kl. 6 och 8.
Baqfl{åton'

KRONBLOM
I htrvudroltrerna:

LUDDE CS!iqzE_r..
DAGMAR EEBESEN
SIGGE T$RST
cA*,ås e.slNHgåry

Gustal Adolfsfest och minnestunal
över Folke Bernadotto bh-utt-

- anordnas ay Kinneveds Röda
korskr,ets i kvält kl. 19,g0 i F,öre_ningsiokalen, Slutarp. F,öredrag
hålles- av kyrkoherde X""t f_ulsl
sotr, 

-Kinnev€d, och vidare rblir det
Ii11a"S samt visning av prins
Wilheimfilmen "Västerlyl;";. "" 

I

I{ummerplåt m. skattekvitto
till motorcykel n:r R g021 bort_
iaryp-at_.. Upphittaren torcte Åod_n€rcfutlt meddela sig mecl -Olo/

!n!,er1-s9n, Kinnehaii, f<irr""pi ITeL, 722.

VrryLKöMNA

10549

Organisationsplanen för Kinnoveds
skoldistrikt. 0[n^,^9,

Regeringen har uppdragit åt
skolöverstyrelsen att på nytt prö-
va frågan om organisationsplan
för Kinneveds skoldistrikt. När
överstyrelsen tidig:are f,astställde
ny sådan plan;bestämdes att växel-
lov endast fiok anordnas från
kiasserna !-2. Häröver har di-
striktet besvärat sig hos regerin-
gen under uppgrft att lT lärjun-
gar av 55 på folkskolestadiet ha
lång skolväg, varför vlixellovet
borde gälla klasserna 1-6. Med
anledning av denna nya uppgift
har överstyrelsen förordat att
ärendet återyisas dit för ny pröv-
ning.

SöND,A.G Id. 6 och B.

;'! r Barntillåten.
U! o o D.
f'#rs' #ww åffiv

#e6ffiffir{$##å'$e
sTrG ,IÄRRnx", i
I{ÄTHIE R,OI,trSMN

till årets N. T. O.-revy

"FÄ. KRVsS, MED VINTERNY''"
som t"imrores i oRbENSl,Oxar,nru, KTNNARP, mcd be_
sättning från templet Vinternys amatörer.
Även lolcalt, i lasten. Landgången dras in kl. 20 lördagen
den 13 och söndagen den 14 noyem,ber.
Numrcradc sittplatser i förköp fr. o. m. torsdag i Vilgots_
song, fgl.6, och Arvidssons, tel..22, affärer. överbtivna-octr
onumrerade biljettel vid ingången.

Koynmitterade.

< 
| 
r.:ed en lokairevy, som had.e pre-

jrnr;:r i Iördags. ''på kryss med
Vinterny" har. man ka,llat revvn.
vilken bjöd på en lagom nlanA-
ning av sketeher, kupletter och
musik. En hel del nummer voro
av hög kiass, och de agerande skil-
de sig med heder från sina uppgif-
ter. Såväl premiärkvällen som
söndagskväiiens föneställning hade
lockat fullt hus, och troligen kom-
mer revyn att framföras ytterli-
gare ett antal gånger på olika plat-

flqg'tl-(6
?revllg revy i t[,innarp.

Logen Vinterny av NTO, Kin-
I I narp, har under hösten arbetat

ser.

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

Tel. 66 Kinnarp.

'Kinn-oveils skälaistrilit t6l t r ut*.

. .ha1 tått skolöverstyrelsens till-
stånd att anordna undervisning i
engelskå språket b-6 veokotfu-
I sjundc &lese A-{qfnq, ,

Aftonunderhållning
anordnar

Kinnarps Sarnhällsförening
lördagen den 20 nov. kl. 20

i N. T. O.-lokalen.
K a b a 16 med medverkan av Kar-
leby S. L .U.-avdelnings välkända

teateramatörer.
Sång och musik avtr'ruSaga

Gustafsson.
F''rågesport:
Paketauktion,

"Våga-Vinn".
Kaffeservering

In. IfI;
Till talrikt besök inbjuder

Styrelsen.



Fältskiulning,
Kinneveds Skytteförening an-

ordnar fältskjutning vid Hudene
söndagen den 21 kl. 10. Farligt
område: sydöst om Hudene ,
10899 Styrelsen,

SöNDAG rd. 6 dch 8.

Barnförbjuden.

Errol Flynn i

Luftmsln ffirisfiqmt$rsr

Lediga

ky rkuä kta rbefattn i ngen
vid Kinneveds kyrka förklaras
härmed till ansökan ledig. 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 Larsson.
Kyrkorådets ordf.

lVlissionsf örsäl jning
i $lutarps Mlssionghus rnåndagen
den 29 nov. (Obs. dagen) kl. 18.
Predikan av soldathemsförestån-
d.are Carl Wilson. Föreäljning av
syföreningens arbeten. Gåvor mot-
tagas tacksamt. Kaf,fe serveras.
Ålla välkomna.

På mångae begäran ges revyn

" €nt d bry aö kned 9å i^ter ny"
i fepris I Ordonslokalen, Klnnarp, söndagen den 28 november kl. 20.

Numrerade eittplatser i förköp fr. o. m. i morgon, fredag, i Vil-
gotesons, tel. 6, och Arvidseons, te|. 22, a.ffärer. Onumrerade och
övorblivna biljetter vid ingången.
11032

Prima kärvarl

råghalm
lill salu hos Erik Änders,,son, Lofs-
gården, Kinnarp. Tel. 7.

KINNARP.

$ sensk I akails. o. 0rngott$Yär
4esp. 3.60 och 2.25 pr. m.
Gnss- och nransjackor
till låga priser.
Harrtrikå och bl'lkläder
i stor sortering.
Kläuningssömnad.

Kinnarps lllanufakturaffär.
Tel. Kinnarp 134.

[-MffiH&-mffit
i tr'öreningslokalen, Slutarp,

Iördagen den 11 dec.

S. I. F.

Si,.UTARP
Iderrpuliover, slipover,
earttrlgan, skjortor,'gti'ttmpor'
vanrtar och arbetstrra'nds'lran,

dsillköftor, vii;star'' vtitr'så,r,

strurnpoi m. m. inkommöt.

SÄ.NDSNS.Minisionsf öt*;a,Hd in sen.

son, Nolgården, Kinnarp.

firtorps missinn$ftus"
MISSTONSFöIISÄIJNING

lördagen den 27 kl. 15. Predikan
av pastor BIom. Kaffe serveras.
Gåvor mottagas tacksarnt. Alla

välkomna

N- T. O. SLUTARF!
t6lil- 146.

Kinnovetle Slqytteförenlng
hade i söndags sin höstfältekJutnini;
,'ici Hudene, Slutarp, dår även r'&mrl
,rn An<iereson upplåtit rum för skyt
.arnas samllng och sekretarial. 3i
;kyttar dellogo. De bästa reeultaterr
{1. $I-W: 1) Olof Andersson 21 tr.
It Sven Johansson 17, 3) B. Eng'1ah
16, .{) G. Oekarsgon 15, ö) I{. TrYgg
j) Eläou. Jotransson 14.

Kl.-U: 1) R. Fredriksson 20 tr', 2)
.i. Arp 18, 3) R. Aqp 13, 4) Georg
iohansson 10, 5) Gillis Aocleresor. 1tl
i) Nils John*gon 10.

KL I: 1) Stig Karlsson 1ö, 2) L
iortilsson 13, 3) S.-O. Johalreson 12
t) Bengt Ksrtrsson 10 tf,.

Extra insats:
I(I. III-IV: 1) Svon Johans'sor

;/13, 2) Olof Andersson 4i10, 3) Ju
:us Karieson 4i?.

Kl. II: 1) R. Arp 6/9. 2) Ggorg Jo
,rnsson 4/13, 3) K. ÄrP 4/10, 4) R
'redrikssou 4/7.
Iil. I: 1) Sven-Oiof Jolrnnssor- 3i8

r) L. Bertllssalc 21ts,3) Ä. Grahg 2/3

I Vi ha fått in ett parti 
I

I nåsot felaktiga 
I

I a&munderkläde" 
I

I i charmeuse. Ett tillfälle I

I att köpa billigt It,l
| ,$'4,ryI18,ryS.

ll u- #-*-!-s -
lilir upplrittrr,I oclr kan irterfås
llltos C;u'l \\'illrchnsson, Lidgåi'-
lldeu, Slutrirp. 1109{l'-lr ----lt

ll,Axtorns 
rnissionsförsarnling

I hade i lördags rnissionsl'örsälj-

I ning. Pastor Nils Elom höll först
I'cn korl nrcdikun och leddc .scdan

li fc;rsatjn:ngen, som inbringade kr.
,ll f ,ZOf . Förutom de vackra arbeten

I ll syförcningen förfärdigat, sålCes

ill också många skä.nkta saker. Till
lll ,1"" talrika publiken frar,rbar slut-
lll l:gen pastor BIom missionsförsam-

lj,l t;"gcns' tack för det goda resulta-

llltct. aafii-tr-
ti

Trafikförsooleei. rvh-q(,
En person från Kinnarp, som om-

ändrat sin lastbi-l från att vara ben-
sindriven tiil gengasdito, hade icke
anmält åndringen för besiktnings-
rnannen oeh länsstyrelcen och han
hade dessuto'm överlåtit några ben-
sinkuponger. Des:sa förseelser rende-
rade honom 30 dagsböter å kr. 4: -.

SöNDAG kl. 6 och 8.

Barnförbjuden.

&ä ,4, ffi,,&*,'q ffi ffi;:

INGA I,ANDGR,tr

GUNNEL BROSTRöM
BDNG1I EI(IIIND

VAR,TOFTA-FRöKINDS IIÄFADS.
N,ÄTT

den 30 nov. 1948.

Dyrbar trantlpåIåggning.
Vid Vartoftatinget i Tidaholm i

tisdags behandlades bl. a. ett mål
mot ett butil<sbiträde från Kinnarp,
som var instä,md för. att han miss-
handlat en lantarbetare från Vartof-
ta samt även idkat handpåtäggning !på ordningsvakten då denne skulle I
omhändertaga honom. Händelserna Ihade tiildragit sig i Axtorp i Vår- |kumlr den 12 juni i år. Handels- |
biträdet hade besökt festplatsen i I

Axtorp oeh därvid, enligt-vad han I

förklarade inför rätten, tyckt s,ig ir-ara hotad av lantarbetaren jfråga. 
I

Var han gåt.t hade han sett lantarbc- |

taren i närheten, och som denne var Ii nå,gon mån spritpåverkad hade han Ifru].-tat för vad som kunde hända. I

När så festen led mot sitt slut hade i
hän balcifrån slagit till lantarbeta- i

i'en, så att clenne dråsat omi<ull och i
därvid slagit sig så pass, att lasa- |
rettsvistelse blev följdbn. Vederbö- |
rande hade erhållit en hjärnskak* |
ning, men huruvida denna förorsa- |
kats av slaget eller av fallet mot I
marken kunde icke avgöras, När så i

ordningsvakten ingripit för ,att ta i
hand om handelsibträdet,,hade den-J
ne slagit 'v'iit or'nkring sig och där-
viri råkat träffa ordningsvakten i an-
sil:tet. FIan förnekade bestämt. att
dct varit hans avsikt att slå ord-
ning;svakten och han sade sig helldr
icke ha observerat, att.denne var en
ordningens upprätthållare. Två vitt-
nen hördes och de intygäde att för-
loppet varit så som ovan refererats.
Det blev kännbara efterräkningar
för den unge lTrannen. I ersättnins
för läkare och laserettsvård, förloraä
arbetsförtjänst, förstörda kläder etc. I

dönides han att. utgiva kl. 818:86, i I

rä.ttegångskostnadei" kr. 126:78, var- ijärrils hrt'r skall betala statsverkets I

kcstnacler för vittnena m. rn. och Idårtill att utgiva 50 dagsböter å B Ikr'' 
I

Ett sto
i 6:e året till salu. Oskar Anders-



SöNDAG hl. 6 och 8.

-ft3arntilIåten

GEOEGE F''ORMBY
I

FtrygrEn r,dra1erg
I

wg,EffiilLffiy

$lutarus missioll$htl$,
Söndag kl. L4 söndagsskola,

kl. 19.30 atlvontsrnöte. Arvid An-
dersson och sångare från ÄsarP

medverka. Offer. Välkonnmen !

Kinneved.
ORD. PASTORATSSTÄ]}IMA

i Kinneveds nya skola måndagen
den 13 dec. 1948 kl. 15.

Ordf.

KYAKOSTÄM1VTA
med Kinneveds församiing samma
ställe och dag kl. 15.30.

Ordf.

I

I Vackort resultat av rnissions-
I auktion i Kinneved. >Äz-qr,
I

I Missionsauktion hölls i fredags
li Kinneveds nya skola. Den in-
Itbringade den vaokra summan av

lkr. 3,388:75, med en nettobehåli-

lning av c:a 3,300 kr. Vid auktio-
lnen, som var mycket taii,ikt be-

lsökt, talade kyrkoherde Fäger-

llind, Gudhem..

f ooaetranaen i Kinnevoal.\tz'wg'
| fuinsstyrel*en har till stadens Herrar Lantbnukarel

Modernisera Eder opraktiskajärnhjutrsvagn
till en modern gummihjulsvagn medels MT.ItrJULIT. Lätt
att rnonter'a, rirnlig kostnatl.

Demonstration och ensamförsäijning genom mig.

EI. Wikström," Tel. 1-Al Kinruarp"

l-uciafest
anordnas av Templet 1923 Vinterny, Kinnarp, sönilagen ilen
12 dec. kl. 19.30 i föreningslokalen. Tal av komminister
T. Akersten, Floby, luciatabiå, sång, musik, deklamation,
sketch, kaffeservering och folklekar.

Alla hälsas hjärtligt välkomna. N. T. O.

biltraflknämnd avgivit yttrande i
anledning av de besvär hr JoElr
l'ransson i Kinnarp anfört över
biitrafiknämndens besiut att avslå
lhans framställning ono trafiktill-
lstånd.,T.änsstyrelsen franohåller
latt i Kinneveds socken finnes för-
lutom klaganden endast en inneha-
ivare av tillstånd till beställnings-
trafik för godsbelordran. Klagan-
den äger två lastbilar, varav den
ena användes i beställningstrafik
och den andra för djurtranspor-
Iter. Klaganden har funnit, att
jämväl de:i. ladbil, swn nyttjas för
dJurtransporter, är erforderlig för

llatt tillgodose trafikbehovet i or-
len. Enligt klagandens mening
kan sistnåmndå las.tbil icke titl
ltullo utnyttjas, då den icke får
lmedföra la,st vid återresor från så-
dana transporter, som äro undan-
tagna från bestiimmelserna om yr-
kesmässig biltrafik. 'Såväl kom-
munalnärnnden i socknen som ve-
derbNirande landsfiskal ha vitsor-
dat, att behov av det söi<ta trafik-
tiliståndet föreligger och lånssty-
nelsen är för sin del f,ortfarande av
den uppfattningen, att den ifråga-
sa,tta trafiken är behöviig och
lämpiig. Att utföra förekomrnan-
de körslor medelst anlitande av

Itrafikbilar från den 12 km. av-
jlägsna staden Falköping synes
lrnEd hänsyn till rådandc rcstrik.
Itioner å drivrnedel för motorfor.
don icke vara rationellt. Liinsrty-
relsen tills:[yrker dårför bifall till
besvären.

I
Iiv

IIot talong 142 utlämna"s nytt

BRISI.dENE onsd. 15 dec. kl. 10,

EK,ARP onsd. 15 dec. kl. 14.

SLUTARP raånd. 20 d.ec. kl. 15,

I{INNARP måndagar kl. 9*12.

71675

SLUTAR P

Fersonkort skail alltid rned-
tagas när det gäller rans.-kort.

Frökinils Kristiclsnärnud, Börstig.

Ta$lqiwffiskmr*:
ÅRKUMLÄ rnånd. 13 dec. kl. 1-4,

hiir jnv

KINI{.4.RP

Den rätta
#w I/rflapp@sn
finner Ni hos

\MILGOTSÖNS
I:TITN.ARP:

När det giller
inköp av

Tei. 6 ffiälrwmd råW[nmElrn
till salu.

Tel. 92 Ifinnarp.

CImeE H{aruEtåEnn,
4 d., prima skick,

Tel. 101 Kinnarp.

l4frtr!w,wi

I dmg nw
hnttepeviail

GöR, KIIPONGEBNA DRYGA!
Köp vår allt mer och mer
omtyckta specialblandning

- Kaffet för finsmakaren.

SANDNUS.

tilI salu.

LL?75 natr-rrligtvis WILG
exft.a Julblnndning.

oNsors

SöNDAG kl. 6 och 8.

Edvard
I

Glada

Barntillåten

Fersson

$äradon

IIos r,rss finnei' Ni grirl srrrtci:ing I.r,v nllt fiir: julborclr.t,,



llälsovårdsskdgans

tillämPning i "ft,'w'

$lutan ooh Kinnato,
Som bekant rhade två fastighets-

ägare i ,Siutanp i skrivelse till läns-
styrelsen anhållit, att länsstyrelsen
ville besluta orn hålsovårdssta'd-
gans titlämpning i Slutarps och
Kinnarps sarnhällen. tI motlverin-
gen hade bl. a. anförts att det ej
f unnes någon avstjälpningsplats.

,Landsfiskalen i Vartofta distrikt
framhåller i avgivet 1'ttrande i
ärendet föijande:

I Kinnarps stationssamhå1le finnas 36
fastigheier, varav 6 jord,bruksfasiighe-
ter. Invånareantalet är c:a 145 per-
soner.
I Slutarps stationssamhälle är anta-

let fastigheter 49, av vilka 5 äro jord*
brui<sfastigheter. I Slutarp rbo c:a 220
personer.

För de båda samhällena finnas fa,st-
stdllda utomplansbestämrnelser.

Renhållningen inom varje fastighe't.

-- latrintörnning, bortska'ffande av so-
pol oc,h köksavfal,l - ontibesöries av
fa:tighetsägaren. Det sker vä1 hmvud-
sakligen på så sätt, att arrrfallet ned-
gräves på tom-ten e11er 1ägges i korn-
pcst. I Slutarp finnas ett flertal fas-
tigheter rned vattenklosett. Avlopps-
ledningarna från dessa fastigheter ut-
mynra i ett öppet, genom en deL av

,semhäLlct löpande dike, mer eller'
roindre vattenfyllt. Särskilt under
varma årstiden uteör detta dike en

rför sådan plats på lämpligt område 2
å 3 kilomeier söder om Kinnarp. Ddn-
na plats ligger dock på för långt av-
stånd för att lämpligen kunna använ-
das av samhl,illsborna i Slutarp.

På glund av att samhällsborna i
Kinnarp exernpelvis ordnat sin av-
loppsfråga med i stort s.ett egna resur-
ser, äro de o'benägna att låta Cet all-
männa, d. v. s. kommunen, stå för
kostnaderna för anläggande av huvud-
avioppsledning i Slutarp. Kinnarps-
',borna anse, att sarnlrällsborna i Slut-
arp själva böra svara för ko.stnaderna.
I stort som srnått framträder en obe-
nägenhet från sarnhäilsborna i Kinnarp
och Slutarp att gemensamt och i sam-
förstånd 1ösa uppkornna frågor av safir-
häIlelig art.

För att få ordning på renhållnings-
förhållandena i de båda sarnhdllena
och komma till någon lösning av kvar-
stående oeh upp'kommande hälsovårds-
frågor synes det landsfiskalen nödvän-
digt med - så-qom förste provinsiallä-
,lraren föreslagit och kom.rnunalfull-
mäktige även uttalat sig för - sar-
skilda bestiirnmelser härutinnan för
Kinnarp och Slutarp, vars utomplans-
områden 'tilsamrnans bö::a utgöi'a ett
hälsovårds,område. F ör området utses
särskild hälsovårdsniimnd, vars upp-

r gift bör bli att söka åstadkrornma ett
I förslas till hälsouårdsordnins.I förslag till hälsouårdsordning.

Handlilgarna har nu av länssty-
reisen remitterats till kommunal-
nämnden i Kinneveds socken, som
anmodats att i egenskap av hälso-
vårdsnämnd upprätta och till kom-
munalfullmäktige ingiva förslag
till hälsovårdsordning för ifråga-
varande utomplansområden.

sta:rkhärd. D.e rned vatten'klosett ut-
rustade {astigheterna i Kinnarp lra .. r r
mecl få undantag ""i"pp"t"'äå"i"tt* 

SLUTARP
ti11 en gemensam (täckt) avloppsleil-

S. I. r'.

fåu

Vi kan erbjuda Eder

DAMKOFTOR, VÄSTAR,
VANTAR, STRIIMPOR m. m.

DAMUNDERKLÄDER
i charmeuse till verkligt

låga priser.

Herrskjortor, Slipovers, Pullover,
Cardigans, Strumpor m. m.

S E,UTARP: Lucia firad i
a

KinnarP . ${e-vt'

I Kinnarp firades i söndags Lu-
cia med en offentlig festlighet i
ordenslokaien, där NTO-förenin-
gen svarade för värdskapet.

Templets ordf. Sven Anderson
kunde hälsa en fulitalig pubtik väl-
kommen. Vi äro i jämförelse med
andre platser lite gammalmodigp
då det gäller iuciafirandet, yttra-

ffiffims
i Förygni4gsXoX<algn, SLUTARF

annandåg itnl.

Julgraner
försälies I SlutarP

fredagen den 1? mellan kl. 14-15.

är det tid
ror

julkla$psk$p

SANDBNS.

Luciahögtid
hålles i

,{.XTOBPS MISSIONSHUS

onsdagen den 15 dec. kl. 20.

Luciatåg, tal, sång.'
Kaffe rned "Lussekatter".

Kollekt. Du är välkommenl

Kinfieueds Irkändn

$jl.kkassa
har avgiftsuppbörd i Kinnarp hos
Svedberg måndagen den 20 dec.
kl. 18 samt i Slutarp å Karins
Caf6 tisdagen den 21 dec. kl. 18.
11916 Styrelsen.

För försummad registrering av
rootorfordon

fick en ilerson från Kinnarp
dagsböter'ä kr. 3:--. tlp-qt.

SöNDAG kl. 6 och 8.
Barntillåten'

Krsffiams käokn

SIGUIi,D. WAI,LEN
. , , .! ! .

NILS POPpry
S{GGE F'UR,ST
C,4.tsI, IiEINX';OLIJiZ

de talaren bl. il., tY här i KinnarP
qrdna vi inga skönhetstävlingar
vid korandet av Lucia utan här ha
vi i stället valt att samlas tiil en
stunds stilla meditation inför Iu-
cialegenden.

Häreftpr höIl komminister Aker-
sten, FlobY, ett intressant före-
drag, vari han förutom lucialegen-
den och luciafirandet i våra dagar
även berörde nutidens moraldebat{.
Det har gått så iångt, Yttrade tal)

.a., att de, som viljp kasta all
moral åJ sidan, numera t. o. rn. i
diskrxsioner i radio få försvara
detta gentemot dem, som vilja le-
va ett sunt och rent liv efter gam-
la tiders kyskhetsregier. Talaren
belönades med liviiga 4PPiåder.

Efter vacker sång av en dam-
kvartett intågade så ,årets Kinn-
arpslucia, Ingrid Johansson, Björk-
haga, åtföljd av sex tärnor och
två småtåirnor.
stämningsfull

En vacker och
tabtå framfördes

och efter kaffeservering fölide så

ett livligt senterat underhållnings-
program med sång av Monika
Lindborg, Brita Hultman, Majken
Johansson och Sonja Andersson,
deklamation av rsven Andersson,
mriiit< av bröderna Rune, Elof och
Yngve Joharsson samt en sketch
framförd av Siv och Sven Anders-
son. Till si6t lektes folklekar och
kvåillen ,avslutades med syskon-
kedja och "tlärlig är kvällen".

KINNEVED. t(lv+tr.
Pastoratsstärnma hölls i måndags

i nya skolan, varvid till rövisqrer att
granska pastoratskpg5ans råltenska-
lper. utsågos Ivar Gustafsson, .Ledsg.,

]Slutarp, och Gustaf Oskarsson, Frö-
ijeled, vårkuml4.

-: Vid samma clag hållen kyrko-
lst:lmma. med Kinneveds församling
I utsågos till revisorer för kyrkokas-
]l san Ivar Gustafsson, Ledsg., och
ll Evald Johansson, Alarp. Till kyrk-
I väktare fråfr den 1 jan. 1949 utsågs
| \ralfrid Johansson, BJörket.
I



S LUTAR P

;åley st,frv jwlew
få$y dffiYven!

Välkommen in till SANDENS.
Vi ha många till julklappar
lämpliga artiklar samt god
sortering av allt,vad till jul-
bordet hörer.
SVENSKÄ ÄFPIEN: Cox
pomona, Filippa, Ilusmoder,
Ltlelon, Purpurröd Cousinot
(-julgrans).

$ANDENS
SLUTÄRP:
dEåG'#

vr eroJuqa

LUTAD SPtrLLÄNGA oCh
GRÄSEJ,

stqr sqftering i konserver,
AfK goda matbröd och

VöRTI,IMPA.

s/d tte FT-skdfden
zaÄz_qC-, t tt .a.

ti{l 6osfw Å rvidsson.
i kula utan också i diskus. Vid SM
nåclde han f. ö. personliga rekord i
båda grenarna med 14,23 resp. 41,b3.
, Året därpå, atttså L946,- gjorde
Görta sin värnplikt. Det blev äiirför
inte så mycket bevänt med tävlandet,
nreil han lyckades i alla fall vid Ska-
raborgsmästerskapen bättra på sitt
pcrsoniiga rekord tiLl 74,46.

Detta rekord öhade han under fiol-
år r.t på tilt '14,78 och bland hans öta-
cr,:iing'ar ]runna bl. a. nämnas anåra-
plaieringar"na vid Skaraborgs ochj]ij I s:rrrt s_iättrplaceringen vld SM.i år har Gösta som bekant gått
fiån kiarhet till kiarhet. }Ian 6ör-
jade redan i årets första tävling -ICj'UI,I:s tävlingar på Odensplan an-
nandag pingst 

- med att överskrida
15--rletersstrecket. 15,13 blev resut-
tåtrlt. Vi förutspådde redan då att
'Ihage Petterssons Skaraborgsrekord
pii 1ö,55 allvarligt skulle råkä i faro-
zonen under säsongen, och i detta
L.levo vi ju över hövan sannnsoådcla.
Dct drcijcle inte längre än tili äen 1Zjuni fiö'rrän Gösta var fErdig för en
ny puisning av sitt pcrsoirliga r3kor.cl.
:.: 'l 2 cur. förbättrade han dct vid
fl iich"r:tistävlingar mot Skackan. Vid
inidsoilrnartiden liom så det verkliga
g 'ir.,r ,irrottct. FAIK:s ftiiclrotta?e.s.4Nå.lE,,t$'"
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SöNDAG kl. 6 och B.
Iiarntillåten

IN{+rI. I,ANBGITE
OLOF' BER,GS!'T{öM
I,UE}O-E] G.ENTUE)L
ÅI{E göDEIitsLOlV[

Säkert l<omrner det inte som någon
si r. rre övei rasl<ning att Idt ottssi;öl-
ric;rs jury till innehavare av år,ets
sköld utsett Gösta Arvidsson, Falkö-
pings AII(:s kulstötare och diskus-
kastare, olympiaman m. irl., m. m.
Det behövdes inte några långre över-
läggnlngar för att fatta bestut. Som
encle mera allvarliga konkurrent dök
skogshuldran Ingrid Iledberg upp
mecl bI. a. en inofficiell nordisk mäs-
tarinnetitcl och en tredjeplacering i
oi'ienterings-SM. Riktigt på allvar
kunde hon dock inte hota Göstas
str'ätrande insatser den här säsongen,
och som ett ytterligare plus för äen
senare kom ju dessutom att han re-
dan förra året var en utomordeniligt
stark kanCidat.

Cöstas lesultat under de senaste j

åren uppvisa en vacker och .jämnt I

sr-cgrarikurva. Han blev år 1944 ju- 
|

niormästare för distril<tet och Skara- j

borg samt Falbrygdsmästare i ku1a. i

Fuiöljandc år blev han juniorrnästarc 
i

bade i b'albygds, Skaraborgs, DM och I

Sl'enska mästerskapen och inte bara I

voro som bekant på danmarksbesök,
och vid tävlingar i Viborg nådde
Gösta l-5,?2, ett resultat, som gav
genljud i heia den svenska pres,sen
och även betvivlades på sina-håli -dåt

Ja, sedan kom ju vår man mera av
nåd med till olympiaden, och här
gjorde han den bästa svenska kastar-
prestationen av hela samlingen. Vid
Sl\t en vecka efter hemkomlten från
London gjorde Gösta åter en utom-
ordentlig insats irred sitt livs hittills
bästa stöt på 15,92. på detta tilev
han ändå >>bara>> tvåa, eftersom Ro-
land hTjlsson också tycktes vara i sitt
livs foril och som förste svensk nåcl-
de över det magiska 1.6-metersstrec-
ket.
, Gösta _hann med yttcrligare några 

]toppresultat innan säscngen var siut i

- - bl. a. l5,BG i Helsingfors 
- och nu

gär'han där ncrc i I(innarp och sarn-
lar sig för nästa säsong. Även han
kdnner ganska sior lu_st'att fä lägga
I6-ntetelsstrecket bakom sig.

Årets sköl.drnan
g\ad, och god,
kamrut.

, - Jaså, det blev jag, säger en
tugn, trygg röst i anclra ändan av
tråden. Rösten tillhör Gösta Arvids-
son, I'AIK och Kinnarp, och repliken
följer på vårt meddeiande orn att han
utsetts till 1948 års innehavare av
Falköpings Tidnings idr,ottssköid.
Göstas olympiska iugn rubhar man
näniligen inte i första tae.et och intei andra heller för den delen, och det
är ncg mycket tack vare sin full-
komliga brist på tävlingsnerver, som
han i manga tävlingar lyckats så bra,
sorn han verkiigen gjort.

lträr vi ber Gösta om en liten lev-
nadsteckning, berättar han, att han
vid det här laget är 23 är gamrnal
(vad månde bliva?) och att han på
allvar hållit på och idrottat sedän
1043. Givetvis var clet storebror
-Flaruy som påverhade honom men en
stor del av >>äran>> titlfaller också
Kinnarps IF:s energiske leclare, Gö-
ran Andersson. Till en bör.ian för-
söktc sig Gösta på litet av värje, eå-
som ku.ia, diskus, spjut och höjdhopp

- han h:rr även spelat fotboll i sinä
da'r 

- men småningom började han
specialisera sig på de båda först-
nämlda grenarna. Redan första
egentliga tävlingsåret vann han di-
striktsuttagningen i kula tiil Ung-
domsolympiaden, och vid UO på Sta-
dion placerade han sig sedan sorn
femma. Därmed kan man nog Säga,
att Gösta hade fått biodad tand.

Sedan förra året tävlar han för
ö'alhöpings AII{., men han bor. fort-
farande i Kimårp, där han bl. a. ar-
betar som cykelreparatör. På vint-
rarna brukar han hugga i skogen.
Det är n3'ttigt för konditionen, för-
såikrar han.

Som sin hittills främsta idrotts-
uppievelse sätter Gösta naturligt nog
Olympiaden i London, men clet hai
varit trevligt vid många andra tilUäl-
len också, säger han. Några direkta
missräkningar eller mindre trevliga
upplevelser kan han inte erinra sig
att han varit med om under gin
idrottsliga bana. Och det hä.r sista
är faktiskt nägonting som vi anse
ganska karaktär'istiskt för den ailticl
gode och glade gossen Gösta Arvids-
son,

$a,rnUig.a anstiillda.

t---
I

I 
Direk-tionen l'ör F rökind..r kristitls-
I förbund vsle-qg.
I har håUit sammånträde. Tjll
lordf. under nästa år vaides f. foll<-
lslcoll. Axel NiLeson, Ktrnarp, och
ItrU v. or'df. niirandeman per A.
lAndersson, Brismene.

I fill ledamöter i Frökinds krj;-
Itidsn imnd har för Kjnneve<ls konr_
lmun valta nåmndeman Erik Gu,r-
Itafsson, Ililnarp, med liirarinnan
llngegärcl Ander.sson, Siutarp, sotn
lers., för Börstig hl Ii. W. Niss-
lwandt, Vintor.p, mcd arrend. C.-.I.
Ilolm, Prii"rtg., som er,s., för Br.i$-
mene nä{nndeman Fer A. Andeni-
soll, .&ngrinstorp, med hem.^äg.
-årthur Karlsson, österg., som ers.,
samt för Vårk'umla kyr.kovård O*r
car Gustafs,son,,trröjeredsled, med
heru.-äg.. G. Vår'd6n, Nohlg, sorn

Kristidsstyrerlsen ha.r till orelf i
kristiden:iJxxden för.ordnat hr. H.
W. Nisswandt, Börstig, och tjll rr.
ordf . nii"rnndeman Erik Gustafseon.
Ki;nnarp.

Fru
fårt

ffitt &n$ärå$åse tack
tili !-'ai:rikör Gabrielsson metl
för den storslagna juigåvan vi
rnottaga,,

Fersonalen.

Ti/,&

F abri,F;öl' f urY Årurher I s$rr.
me,d Frw

frarnför'a vi r'årt hjä.rtliga tack för
den storslagna juigåvan.


