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SODERPOKALEN.
Hellas erovrar pokalen for alliid.

Lordagen den 29 och Sondagen den 30 Juli gick
«S6derpokalen» av stapeln, denna gang i Stadion. Pokalen,
som uppsattes av Hellas ar 1913 till tavlan mellan Idrotts-
foreningar inom Sodermalm med omnejd, erovrades 1913
och 1915 av Hellas samt 1914 av Sodermalms Jdrotts-
klubb. Med arets tavlan gick densamma for tredje gangen
och darmed definitivt till var klubb, som hemforde den-
samma med 112 poang, narmast foljd av Idrottsforeningen
Linnea 54 p., med Nacka Sportklubb 35 p. pa tredje
och Sodermalms Idrottsklubb 34 p. pa fjarde plats. Vid
dessa tavlingar ha vara representanter i samtliga grenar
natt goda placeringar, darvid sarskilt vara goda sprinters
visat sig sina konkurrenter overlagsna.

I de olika grenarna blevo vid arets tavlingar vara
placeringar foljande: Segrare i kulstotning blev Hj.
Lundberg med ett resultat av 11 mtr 15 cm. tvaa blev
Ahlfelt, tredje Gustafsson samt femte Malmqvist. Trestegs-
hoppet vanns av Blomqvist, Linnea med Schorling pa
•andra plats. Kalle Lindblom kunde med sitt skadade
ben ej alls gora sig gallande. Diskuskastningen gick till
Hellas genorn Gustafsson som med ett resultat av 34.42
mtr satte nytt Soderpokals- och klubbrekord. Malmqvist
blev tredje och Augustsson femte man. Lopning 1.500 mtr
blev en vacker seger for Karl Haglund som overraskade
med en mycket god lopning pa en tid av 4 m. 15.7 sek.
vilket ar nytt klubbrekord, Linnea Larsson andra, Sven
Holm blev femte, tid 4.-21.0. Till Sondagens final a 100
mtr kvarstod fran Hellas, Schorling, Malm, Lindblom
Habba Andersson samt Martin Johansson, fran Linnea
Abrandt. Schorling som fran Lordagens forsok aven
kvarstod till final a 400 mtr, kunde pa grund av mili-
tiirtjanst, ban gi(?k pa Sondagen hogvakt vid Kungliga
slottet, ej alls deltaga i Sondagens tavlingar diir ban
siikerligen eljest haf t flera goda placeringar. Vinnare av
100 mtr blev Habba med Malm tvaa, Lindblom trea, tid
11.7 sek. I hojdhoppet belade vi femte och sjette plat-
serna genom Sandstrom och Malmqvist. Vi saknade i
denna gren flera goda man, vilket for ovrigt aven var
fallet i flera andra grenar, dar manga belt enkelt under-
liito att infinna sig, ett beteende vilket vi hoppas ej skall
upprepas. Spjutkastningen blev en seger for Pettersson
Jarla, med 47.w vilket resultat ar nytt Soderpokalsrekord
Tvaa blev Malmqvist 45.12 m. vilket ar nytt klubbrekord.
Kalle Lindblom blev med 6.11 andre man i langdhopp
efter Blomgren, So. L K. som hoppade 614. I den diirpa

foljande stafettloppingen a 400 mtr stallde Hellas upp
med 4 lag- samt Linnea med 2 lag. Lopningen som gick i
tvanne heat, vanns trots misslyckad vaxling sarskilt mellan
forsta och andra man av Hellas lag I, tredje Hellas
lag III. Hellas lag II tappade stafetten och var darmed
ur rakningen. Finalen a 400 mtr blev en seger for Sven
Malm, tid 53 sek.,eller samma tid som av honom naddes
vid Lordagens forsok, vilket ar nytt Soderpokalsrekord,
andra man blev «Habba» 53.K sek, Malmqvist femte, tid
54.-"). Lopning 10.000 mtr vanns av Olausson, Linnea,
pa 33 m. 43.."> sek. Sven Holm blev fjarde, Nils Lind
sjette. I stavhopp segrade naturligts »Mamie» men brot
staven och maste fcir denna gang stanna vid 3.6u. Biista
man pa plan» blev Malmqvist med 18 p. Harmed aro
tavlingarna av denna »Soderpokal» all varldens vag, och
aterstar nu att soka astadkomma en ny pokal att stallas
upp till fornyad kraftmatning mellan foreningarna.

UTFAtfDEN.
Ja, det bar fallit pa min lott, att i nagon man soka

ge de «Hellener» som icke voro narvarande, en liten
blick pa huru var utfard fick sitt forlopp.

Vid ett tillfjille som detta, da egentligen allt vad trevnad
som finnes, rakat samlas pa en plats, i detta fall pa
Gasaccumulator III, ovre dacket, sa ar det mig nastan
omojligt att i ord soka yttra, vad jag tror saviil med-
lemmarna sjiilva, som «systrarna», kande av kamratlig
kiinsla och trevnad. Vadret? Ja det var hela dagen
den «morka punkten» och skramde belt siikert massor
av rnedlemmar fran deltagande, men da baten kl. 7.45
em. lade ut med val ett 100-tal fiiststamda ungdomar,
varibland aven en del foraldrar och anforvanter till ett
par vara mer bemarkta klubbmedlemmar syntes, hade
himmelen skrudats i den mest fagra sommarkvalls skym-
ning som garna kunde onskas.

Sven Ahlgren, och Axel Schenstrom inledde som sa
manga gangar for muntrationen, rned ett par kliimmiga
sang och deklanlationsstycken, som satte den riitta spratten
pa det hela, och da baten gled in genom det fagra Skuru-
sundet traddes dansen med liv och lust efter klaver och
«fej la».

Kalle Stenbergs brynta anlete upptiicktes a en av de
vid stranderna beliigna villorna och renderades honom
enligt gammalt P.-G. maner ett leve, vilket kvitterades
med ett fyrfaldigt «leve Hellas», efter var bortilande bat.
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Den statliga nya bron over Skurusund, som var mal
och vandpunkt for sjoturen dubblerades, varefter kursen
sattes pa Skarsattra, dar i det inbrytande morkret och
manskenet Hellaspojkarna overglanste varandra i dansens
adla konst, allt under det viinliga gamla tanter och far-
broder fran omkringliggande villor viskande gavo sina
utlatanden om var nutids dans och deras ungdoms gam-
malvals.

Flickornas favorit, Svenne Ahlgren, maste i en paus,
trots att han ville vila, sjunga en stump. Det blev Sten-
hammars Sverge. Tack Sven! Det var hogtidligt och
appladerna hade svart att tystna. Men all gladje har en
a'nde, sa afven med Skarsattra-besoket, och efter ett leve
for vara ungdomar, «systrar» och broder, Sommarhemmet
m. m. m. flera blev det galopp ned till baten, dar man
i det stralande manskenet i angenam narvaro av sina
respektive «systrar» genomgick kvallens program, allt
under det sang, musik, dans och hurrarop avloste var-
andra; kl. 12m. n. var man i stan' igen, och med ett «tack
for i kvall» begyntes den av kommitterade i foregaende
numret utlovade «krokvagen».

»Referenten»

P. S.

Efter vad som senare avhorts fran styrelsen, kommer
en ny utfard i likhet med foregaende att iiga rum Lor-
dagen den 9 September kl. 8.15 em. Lyckliga ni som
far vara me'

D. S.

Medletnsmotet

for September skulle enligt gammal ordning hallas i
Hogbergsgatan 17, kl. 7 pa kvallen. Men som det brukar
vara ganska vackert den manaden, har jag tankt, att vi
i stallet skulle samlas sista gangen i ar ute pa Neglinge.
Det blir stlunda Sondagen den 10 September. Jag reser
ut med taget kl. 10 tror jag. Antagligen andras tagtu-
rerna i September, varfor jag icke ar saker pa tagets
avgangstid. De som ha lust komma redan pa Lordagen.
Cyklare och fotgangare klara sig ut oberoende av alia
tagtidsandringar.

Grabbar, som tagit nagra trevliga platar i sommar,
uppmanas att lamna in dem under September till mig
eller nagon annan storgubbe, sa skall jag forvandla dem
till skioptikonplatar med hja'lp av Esse eller nagon annan
hv&glig gosse. Dessa bilder skola sedan forevisas pa
vart medlemsmote i oktober.

Pojkar, som vilja borja en nyborjarkurs i engelska
i host, kunna anmala sig i September. Jag har fatt tag
i en liten trevlig bok, som icke ar sa dyr. Men minst
10, vilka forbinda sig att ga ordentligt och gno i sig
de svara laxorna. Dagen da vi borja med dem och de
gamla skall meddelas i nasta Hellasblad. Jag traffas alltid
varje dag kl. 9—10 fm. och varje fredag kl. 7 — 8 pa
kvallen pa Katarina pastorsexpedition.

Sa skola vi vtil borja vara simovningar i Malarbadet
igen i September. Vi behova lara upp en hel mangd
nya. Sommarens langa lista pa drunknade manar oss att
gora atminstone vad pa oss ankommer for att bibririga
manga och ova upp hos andra den adla' simkonsten.
Alltsa forsta Onsdagen i September kl. 7. Vidare har
jag tiinkt pa, om vi icke mojligen ocksa skulle kunaa

I
hava en liten nyborjartrupp nagon eftermiddag, t. ex.
Lordagarna kl. 5 eller nagot dylikt. Det ar ratt manga,
som uttryckt onskemal darom. De tycka, att det blir sa
sent pa Onsdagen.. Det skola vi radgora om, niir vi traffas
i Malarbadet. Ar det en inera allman onskan, skola vi
nog forsoka realisera den. Ingen vet, vilka «formagor»
vi sa smaningom kunnna fostra upp.

Ordforanden.

M a nad s t> revet.

HELLENEK!

Tiden a'r snart inne da var gymnastik skall taga sin
borjan. Da galler att mota upp mangrant vid ovning-
arna, eller rattare sagt, da galler att ingen verklig »Hellen>
fattas. Ty gymnastiken fostrar goda idrottsman, just
sadana vi behova. Den alstrar kraftiga kroppar med god
vilja parad med kvickhet och djarvhet samt starker disci-
plin och kamratskap inom klubben. Ovningarna ar icke
endast uppvisningsgymnastik utan till for att a l i a skola
kunna bli i tillfalle att erhalla sina kroppar i full vigor,
att simmare, allmanna idrottsman och ovriga som mer
eller mindre ova nagon sport skola kunna motas i kam-
ratlig samvaro och tranas till bade kropp och sjal. Med
Hellasmedlem biir forstas en kraftig, hurtig yngling redo
att ingripa var och nar som heist for sin klubb. En av
vagarne dit leder genom gymnastiktruppen.

Hellener! Ni aro unga och det ar darfor Eder kropps
utveckling Ni forst bor tanka pa innan man kan bli mas-
tare i nagon gren- Var uppvisningstrupp ar dock nagot
som vi sarskilt far se om. Till de som veta sig tillhora
densamma vill jag ha sagt att det ar inte allenast for
Edert eget valbefinnande utan iiven en plikt mot ledare
och kamrater, ja hela Hellas, att regelbundet komma till
ovningarna och soka' vara i basta form till uppvisningar
som stunda. Se till brister och fel samt sok att fa truppen
som helhet sa god som mojligt. (Se kritiken i Hellas-
bladet N:r 2.)

Under det Ni fullkomnar Eder sjalva galler icke minst
att se till sa de yngsta och nyborjare bliva undervisade
sa vi stiindigt ager friskt tillskott till truppen. Annu ar
icke verket fullbordat u fan har galler att icke slappa taget
utan friskt ga pa, varje man behovs, varje ny kraft ar
valkommen och for alia gamla galler att kasta av all
slohet — hos dem det annu finnes kvar! — Det duger
ej att »maska» har galler att ligga i, modan blir en gang
belonad. Se pa den goda samling vi redan iiga (inga
namn!) de aro flitiga med sin traning men just darfor
aro de goda gymnaster och idrottsman som med heder
kan visas var som heist. Sa till sist men icke minst
viktigt; lat ej «kopa» Er! Det ar hedrande att ingen svikit
det bla H:t trots de starka varvningsforsok som gjorts.
Det ar en gladje att kunna lita pa Hellasgymnasterna
och i hopp om fortsatt framgang halsar jag Eder val-
kommen till Tjarhovsgatan.

Raspen.

Gynna vari medlemsblads annonssorer!r

AUG. RVDMOL.M
A D D E R I & K L A D E S H A N D E L

HERRKLADER i elegantaste utforande. Eilliga priser. Storsta lager av SVENSKA & ENGELSKA TYGER i hog
flna och medelkvalileer.
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Vid distriktmasterskapen
for Stockholm den 12, '13 Augusti i Stadion vunnos foljande
masterskap av Hellas: Stavhopp M. Nilsson 350 cm. Stafett
400 mtr 44.5 s. (Hagb. Andersson, S. Malm, K. Lindblom, E.
Schorling.) Stafett 1.600 mtr 3.32.7 (Schorling, Malmqvist, LI.
Andersson, Malm).
K. Haglund som f. n. ar i sin yppersta form satte nytt klubbs
rekord a 1.500 mtr med 4 m. 12.8 sek.

Betecknande a'r att endast tva klubbar till kunde representera
med var sitt lag i den korta stafetten mot Hellas tre lag och i
den langre stafetten stallde endast vi upp, men da med tva lag,
det andra laget hopplockat.

Vid Linneas tdvlingar
a Aspudden den 19 d. nadde vara representanter goda place*
ringar. Till final a 100 mtr kvarstodo fern Hellasman, dar Schor*
ling segrade med K. Lindblom pa andra plats.

Stafettlopningen blev en seger for Hellas fa'rger pa hittills ba'sta
noterade tid for distansen, 3 m. 31,5 sek. i laget lopte Haglund
800 mtr, Malm 400, Schorling 200 samt Lindblom 100 mtr.
Gota blev tvaa med Hellas lag II pa tredje plats fore Linneas lag.

G. Malmkvist blev andre man i la'ngdhopp, (6.05)
och tredje i kula, 19.03, for juniorer. Vilh. Larsson blev femte

man i det kravande Fittjaloppet pa god tid, 1.48.26. Blev S6n=
dagen fore 6:te man i Hesselbyloppet. «Trana pa bara Lasses

Vid internationella simtavlingatna
i Saltsjobaden den 19 och 20 Augusti blev Sven Bergstrom andre
a ryggsim 100 och brodern Kalle andre a 200 mtr. brost Valter
Schyberger femte i raka hopp.

Fran klubbtavlingarna
Poangtavlingarna i allm, idrott aro annu ej avslutade varfore

vi aterkomma i nasta nummer med referat.
Har nedan folja nagra resultat tran de pristavlingar som tills

dato hallits.
Femkampen, vacker tavlan, hard a'nda in det sista mellan de

framsta ma'nnen. Segrare: G. Malmqvist 3.325.615 poang, klubb*
rekord. 2) E. Schorling 3.231.3-15 poang. 3) Herb. Lindell. 4)
Llagb. Andersson. Klubbmasterskap a lopn. 100 mtr, mastare
E, Schorling 11.7 sek. 2) Sv. Malm 11.7 sek. 3) Llagb. Andersson.
Juniorer: 1) N. Sandstrom 12.5 sek. 2) Sv. Bergstrom 12.6 3)
Knut Jansson 12.fi sek. Lb'pning 3.000 mtr Seniorer: 1) Sv. Holm
9.35.G 2) Gun. Eriksson 9.M.2 Juniorer: 1) Sv. Bergstrom 10.4.2
2) G. Karlsson 10.4.5 Lopning 10.000 mtr om Enskedepokalen
1) Sven Holm 35 m. 27 sek. och darmed klubbmastare och erov-
rande pokalen for tredje och sista gangen. 2) Wilh. Larsson 35 m.
51 sek. 3) Nils Lind. Juniorer: 1) Emil Jonsson 2) Frithiof
Pettersson. Lopning 1.000 mtr 1) Sv. Holm 2 m. 43.4 sek. 2)
O. Eriksson 2.45.8 3) G, Eriksson 2.46.0 Juniorer: 1) Sv. Bergstrom
2.4B.4 2) Erik Karlsson 2.40.G 3) G. Karlsson 2.50.2. Lopning
400 mtr Seniorer: 1) S. Malm 53.0 sek. 2) Erik Pettersson 55.5 s.
3) O. Eriksson 55.7 sek. Juniorer: 1) G. Malmqvst 55.4 sek.
2) E Karlsson 56 sek. 3) Sv. Bergstrom 56.1 sek. Lopn. 1.500 mtr
Seniorer: 1) Sven Holm, klubbmastare, tid 4.21.2 2) Gunnar
Eriksson 4.2C. Juniorer: 1) Sv. Bergstrom 4 34.2 2) Erik Karlsson
4.31.4 3) G. Karlsson 4.3B.5 Hacklopning 110 mtr. klubbmasters
skap. 1) Sv. Malm 18,4 sek., klubbrekord 2) G. Bergstrom 19,s
sek. 3) Erik Pettersson 20.2 sek. Langdhopp, klubbmasterskap.
Seniorer: 1) G. Hamrin 5.7s m. 2) Wilh. Jansson 5.77 m. 3.
Erik Backstrom 5.62 m. Juniorer: 1) G. Malmqvist, 6 m. klubb=
mastare, 2) W. Mogren 5.30 m. Diskuskastning, klubbmasterskap
Seniorer: 1) G. Malmqvist 52.86 2) A. Gustafsson 52.59 m. Juniorer:
1) Edw. Rosen 50.33 m. 2) Manfr. Rosen 49.37 m. 3) E. Backstrom
48.78.

Dd vdr sista utfdrd i Augusti var sijnnerligen
lychad, anordnas pa mangos onskan annu

MANSKENSFARD i p j
||:! Lordagen den 9 Sept. med Gasaccumulators bat, som avgar fran Slussen kl. 8.15 e. m. jl|
g| Farden stalles till Skarsattra dar dansbana dr forhyrd och forfrlskningar hunna erhallas. Kl. 11 man-
l| shenssvdrmeri med «systrar» under sang, musik och rnuntration a boljan bid. Biljetter d 1.25 hos Styrelsen l i
I f samt Blombergs Bokhandel Folkungagatan 14. Kop i tid. Styrelsen.

Resultat
av sommarens simtavlingar i Strdmbadet 1916.

200 mtr brostsim (Ulrichs pris) den 19 Juli. 1) Karl Bergstrom
3.32 8/jo 2) Gosta Bergstrom 3.42 3) Sven Montan 3.55 710 4)
Ivan Bolle 4.10 8/.o 5) Sven Wallbom 4.18 4 / io . 500 mtr fr i t t
simsatt (Ulrichs pris) den 26 Juli. 1) Karl Bergstrom 9.26 s/u> 2)
Sven Wallbom 9.36 7/io. Livra'ddning (1 langd simning o. 1 langd
landforing) den 9 Augusti. 1) Sven Bergstrom l.fi 8 , io 2) Ivan
Bolle 1.7 9/io 3) Karl Bergstrom l.n !/io 4) Sven Montan 1.22
6 / i f l ' 5) Einar Karlsson 1.3o :l/io. Svikthopp den 9 Augusti 1)
Sven Montan SO.s poang, platsiffra I 2) Alcor Bauer 78 poang
platssiffra II 3) Ivan Bolle 55 poang platssiffra I I I . 100 mtr
ryggsim den 16 Augusti. 1) Sven Bergstrom 1.35 7/'" 2) Ivan
Bolle 1.43 V'o 3) Gosta Bergstrom 1.44 5/n> 4) Sven Montan 1.44
c/io. Raka hopp den 16 Augusti. 1) Sven Montan 88.s poang,
platssiffra I 2) Alcor Bauer 73.5 poang platssiffra II 3) Walter
Schyberger 68.9 poang, platsiffra III. 2 langder fritt simsatt den
23 Augusti. 1) Sven Bergstrom 48 s/io 2) Einar Karlsson 52 •'/'"
3) Walter Schyberger 53 4/io 4) Ivan Bolle 56 2 / io 5) Sven
Wallbom 57 6) John Berg 59.

Uppskjutna tavlingar: 100 mtr. fritt simsatt, 100 mtr brostsim
och raka hopp komma att hallas i Malarbaclet pa dagar- som
senare kungoras.

Ivan Bolle
sekreterare.

MASTERSKAPSTA VLINGARNA.
Under omvaxlande regnbyar och solsken gingo arets master*

skapsta'vlingar i Malmo, Sondagen den 27 Augusti. Tack vare
ctt fran Sv. Idrottsforbundets var klubb tilldelat resebidrag blev
clet oss mojligt att fa representera med vara framsta man.

A 100 mtr dar Schorling blev var ba'sta deltog han i finalen
och stutade som femte man, ehuru hela publiken sag honom
som fyra i mal. Tid 11.'A sek. Bland de varas ovriga deltagande
star Kalle Hags 800 mtrs lopning sasom ett mycket angenamt
minne. Kalle lopte storartat; bra placerad under hela loppet och
slutade som fjarde man, tid 2 m. •''/'" sek-

Manne hade i stavhoppstavlingen kunnat varit ba'ttre men ma*
lorerna voro sa manga sa det far val vid tillfalle bli sitt eget
kapitel. Vore det nog sagt att Manne och Holmstrand slutade
pa samma hojd (3.50) med Gille som arvtagare till mannes for*
utvarande masterskap.

Malm vann sitt forsok pa 400 men pressade sig onodigt hart
i finalen ehuru oplacerad da han omedelbart darefter hade att
lopa i klubbens stafettlag a 1.600 mtr dar vi for dagen sag var
storsta chance ga forlorad gent emot de utvilade «Hovarna». Vi
foljdes at under hela loppet under publikens hejningar «pau
Hellas» och slutade endast cirka 8 mtr efter, mest tack vare vara
slutmans energiska lopningar Tid 3 m. 32 sek.

Pa 4x]00 briljerade vi genom att i den harda konkurrensen ge
«Hovarna» drag i finalen. Marieberg vann pa nytt rekord, 43.5,

Stu vdel n i
(Hornet av Myntgatan, nedanfor huvudaffaren.)

, Salviigrand 7
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Qa icke over Slussen efter
fo tog ra f i a r -
tiklar, utan
kop dem pa
Soder, 21
GOTGAT. hos
Oi/itnn SSr/er

Hellas 4 a 6 mtr bakom, (meningarna vorod delade) men andock
togs var tid till 44.1. kl. visade namligen sa . . . skont i sanning,
narmast med tanke pa Westergrenska traningsprisen.

Ja, vad mer? Att hela i Malmo varande «klubbganget voro
hembjudna till Nisse Lindblom pa en »valdig kul skiva» och
att vara idrottsman gjorde en rundvandring genom Kopenhamn
pa Lordagen, som i det radande hallregnet tog sig allt annat an
angenamt ut; och till slut alia klammiga klubbkamrater ihagkom;
mo oss med en hel del uppiggande telegram strax innan tavlings
arna begynte.

Edvin.

Vid simpromotioncn i Stockholms Bad* och Siminrattning Ere;
dagen 25 Aug. promoserades till magister var medlem A. Lofberg

MEDDELANDEN.
Gymnastiken for hostterminen biirjar Mand-agen den 18

September och pagar Mandagar och Torsdagar kl. 8— 9.30
em. i Brandkarens gymnastiksal. Varmdusch. Ingen siirskild
avgift.

Idrottsmarket!
De medlemmar som annu ej fullgjort proven for Idrottsmarket

torde omedelbart fullgora dessa. Simprovet kan avlaggas i Strom^
badet for simlararna Montan och Holmnerg, ovriga prov a
klubbplanen vid Enskede, Sondagar kl. 10 fm.samt tisdagar och
Torsdagar kl. 8 em. Kontrollanter, se programmed

Tvdmilslopning.
Sondagen den 3 September halles landsvagslopning 2 mil med

start vid Cafe Hvilan, Enskede, kl. 10 fm.
Vid samma tillfalle kan uthallighetsprovet for Idrottsmarket

avlaggas a cykel, max. tid for 2 mil, 50 min.
Tiokampen maste pa grund av de stora allm. hosttavlingarna

uppskjutas och komma att hallas a Ostermalms Idrottsplats den
24 Sept. och 1 Oktober kl. 10 fm.

K a f e e r och Kondi tor ier
Strandvagen 1 :-: Drottninggatan 40

:-: Hornsgatan 1. :-:

KOPAS

BAST (SIMOiVI

URMAKARE HJERTZELL

68 Vesterldnggatan 68 - Allm. Telefon Brunkeberg 83.
(Medlem i Hellas).

o rg
34 34

Gor Edra uppkop hos Firma K. LAGERSTROMi
Dagligen farska och forsta klass kott, flask och char-

kuterivaror till humana priser. Alia charkuterivaror fran
egen fabrik. OBS.! Leverantor i 4 0 — 4 5 ar till de fiesta
av Stockholms forsta klass restauranter.
Huvudatfar: NYTORGSGATAN 25, A. T. 17 OS, Riks. 144S6.

Filial: SVARTENSGATAN 16-18 (invid Moscbacketorg).
A. T. 3015. Riks 14949.

Simmare! Sommarens uppskjutna simtavlingar aga rum i Miilar;
badet under September manad.

Skolavdelningens samtavlingar
med COTA ager rum a Ostermalms Idrottsplats, Lordagen den
2 September och Sondagen den 3, kl. 10 fm. Anma'lan for deb
tagande gores hos E. Backstrom, Nytorgsgatan 19 A, 2 tr , Allm.
Tel. So. 43 11.

JVya tnedlemmar i dldre avdelningen,
Gunnar Berg, John Berg, Erik Blomberg. Tor Helleberg, Rudolf
B. Johansson, Martin Michaelsson, Karl O. Nystedt, V. }. E.
Tingstrom, Karl Sandkvist.

tnedlemmar i skolavdelningen.
Georg Callin, Oscar Behrens, Nils Blomberg, Karl Karlsson,

Nils Henry Karlsson, Harry Enblom, Erik F. Mariassin, A.
Lindestam.

Overforda till dldre avdelningen.
Tryggve Carlsson, Bengt Ellioth, Hugo Holmqvist, Hjalmar
Karlsson, Gosta Norgren, Nils Svensson.

En Hellasdrakt tillvaratagen efter Soderpokalcns tavlingar i
Stadion och kan aterfas hos sekreterarcn, Lindoll.

Adrcssforandringar till l:sta Oktober skall anmalas till sekre-
teraren H. Lindell, Skanegatan 64.

OBS.! Annonsen om utfatden a sidan 3. Alia medhjalpa till ett
gott resultatl

Siyrelsen,

Vart klubbrekord a 1.600 mtr stafetten blev felaktigt uppgivit
i foregaende nr. Skall vara 3 min. 31.-i sck. Insmygna fel i ioret
gaende, samt nysatta rekord for sasongcn lamnas uppgift om i
senare nummer efter sommarcn.

Red.

r Stockholms Nya Juvelerareaffar
Innehavare Arvo Andersson

A, T. MALMSKII .LNADSOATAN '! A.
rekommenderas.

A.T.

Reparationer utfores a egen verkstad.
J

Kaksalongen och Damfriseringen
POLKUNGAGATAN 8 A - A.T. 1810

Ifagnar Johansson, Medlem i Hellas.

Herrskrddderi
INGANG FRAN BANGARDSGATAN

Rekommenderar sig till utforande av ett forstklassigt arbete till
billigaste pris. Reparationer och pressningar emottages. Hamtas
efter tillsagelse pr Allm. tel. 13846. Bestallningar emottages
aven da tyg tillslappes.


