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h a l l e s S o n d a g e n den 8 O k t o b e r kl. 7 i K o l l e g i e s a l e n i F o l k s k o l a n vid N y t o r g e t . Da vilja vi hava salen
fullstoppad. Hellener ha ratt att taga med sig bussiga kamrater, som vi da kunna intressera for var fina forening.
Vi skola forsoka gora det sa trevligt som mojligt. Programmets alia hemligheter skall jag icke forrada. Att det
skall vara gemytligt och kamratligt, kanner Ni till fran vara foregaende sammankomster.
Det stiligaste skall jag anda skvallra om, namligen att vi ha lyckats lagga vantarna pa en av vara allra talangfullaste, yngre forelasare: Magister Oskar Lundberg. Han skall forelasa oin «Bilder fran det gamla Varend», som
Ni vet ar en gammal historisk bygd. En hel mangd bilder bar ban med sig saint entusiasm och gott humor. Sa
skola vi balsa honom valkommen med klam.
Hellener, som bo norr om Slussen, skola vid Slussen stiga pa bid vagn, som pa nagra minuter fortskaffar dem
till Nytorget.
Nyborjarna i engelska infinna sig i Hogbergsgatan 13, ingang fran kyrkogarden, Torsdagen den 5 Oktober kl.
8.30 e. m. Jag vill dock garna ha ett par anmalningar till, om vi skola knoga.
De engelsmiinnen, som varit med forut, borja Fredagen den 6 Oktober kl 8,30 e. m.
Och sa ska vi borja traffas i Malarbadet igen Onsdagskvallarna kl. 7. For mig personligen vore det kart att fa
bli bekant med alia vara unga idrottstjarnor. Om sommaren, da Ni gnor som bast, ligger jag ute pa landet.
Om vintern ar idrotten sa gott som slut. Pa sa satt blir jag aldrig bekant med vara nya formagor. Den sa gott
som enda idrotten vid den tiden bar, a r j u «simmen» Antingen maste Ni skaffa Eder en battre ordforande, som mera
kan deltaga i idrottsarbetet om somrarna, eller ocksa fa vi traffas om vintrarna, sa att jag atminstone lar kanna
igen Eder.
Tiink ocksa i tid pa att satta i gang for bandy i vinter. Vi far lov att ha ett par intresserade pojkar, som tar
emot anmalningar i tid.
Gymnastiken skrev Raspen om sist. Kom ihag den.
Ordforanden,

Om vi nu . . .
skulle tala litet om vart standar. Standar!? Hor jag utbrista. Ar icke det fardigt annu? Och dock ar det snart
ett par ar sedan fragan for forsta gangen var pa tal. Val
tillsattes en kommitte som skulle arbeta for detsamma.
Men resultatet som kommitteen hoppats pa blev en grym
besvikelse. Det blev for litet. Det ar ju alltid sa att en
hel del praktiga medlemmar niir del galler att sla ett

Gor Edra uppkop hos Firma K. LAGERSTROM!
Dagligen fiirska och forsta klass kott, flask och charkuterivaror till humana priser- Alia charkuterivaror fran
egen fabrik. OBS.! Leverantor i 4 0 — 4 5 ar till de fiesta
av Stockholms forsta klass restauranter.
Huvudaffar: NYTORGSGATAN 25, A.T. 1708, Riks. 144 86
Filial: SVARTENSGATAN 16-18 (invid Mosebacketorg).
A. T. 3015. Riks 14949.
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slag med en bidragslista ha massvis med ursakter: ja kan
inte fa nagot; de' a sa grunt sa . . . och liknande bar
varit svar som kommitterade erhallit, da de med sitt
mest forbindliga leende sokt sporra respektive insamlare. Undantag finnes. Ibland vara «systrar» Broderna
Bergstroms t. ex. som tills dato till kommitten overlamnat
tre fulltecknade kort. Allt som allt sa forfogar kommitten
f. n. over c a 165 kronor. Ett standar lar betinga ett pris
av omkring 400 kr. saledes 200 kr. som maste anskaffas.
Det vore viil markvardigt om vi Hellaspojkar ej skall
kunna astadkomma ett standar, da klubbar av langt mindre
omfang an var kunnat skaffa sig dylikt. Vart stafettlag
var inbjudet till tiivlingar i Kopenhamn. Det ar praxis
dar att i stallet for lagrnedalj till vinnande lag overlamna
en silverplat att fastas pa fane-stangen. Vi erovrade tvanne
stycken, bland annat Danska Idrottsforbundet. Vi far ha
vara i en pappask hemma hos kommitten. Lat oss som
en man sinnsatta oss pa att innan arets slut ha vart standar
fardigt. «Thure» bar lovat gora ritningen gratis.
Och ma sedan vi verkstalla resten. Nu bar kommitten
latit utlagga en lista i Blombergs bokhandel dar intres-
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och aiT-dra utensilier for fotboll.
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serade for saken kunna teckna storre eller mindre bidrag.
De som sa onska kunna sanda bidrag pr post. Sim- och
Idrottsklubben Hellas, Standarfonden, Stockholm So. Alltsa
kamrater. Fart i insamlingen. Intressera foraldrar och
viinner.
Kommitten bar haft nojet insamla en del medel pa
sadana medlemmar vars kort kommit sa gott som blanka
i retur, varfore dessa medlemmar meddelas cletta; sig
till efterrattelse och andra till battring.
Annu icke redovisade kort anhalles omgaende i retur
(iiven blanka) da i ett kommande nr. resterande komma
att efterlysas.
Edvin Olofsson.
Einar Alander.
Kommitterade.

med Kamraterna blev synnerligen hard och intrcssant,
Hellas ledde loppet fran forst vaxeln, och fick Haglund
stafetten som siste man med nagra meters forsprang fore
den fruktade Bohlin, men maste, trots en utmarkt lopning,
se sig slagen med en meter vid mal. Haglunds tid a
400 mtr togs till 52 sek. jamt. Saval Kamraterna som
Hellas gingo under foregaende rekordtid. Hellas tid, 2 m,
4.1 sek. Andra och tredje laget lopte likaledes gott.

Vid "Ben Hurs"
tavlingar i Kopenhamn den 3 September.

Vart goda stafettlag hade som namnts inbjudits att
deltaga vid den danska klubben "Ben Hurs" internationella tavlingar i Kopenhamn, och representerades klubben
Nagot om vara
dar av K. Linblom, S. Mallm, E. Schorling, samt Hagbard
Andersson, av vilka de bada forstnamnda legat nere vid
placeringar i allm'dnna tavlingar.
«Sundet >> sedan masterskapstavlingarna foregaende Si'mdag.
Vara hastighetslopare m. fl. ligga alltjamt flitigt i vid De vara skotte sig utmarkt och belade forsta, andra
de nationella tavlingar som nu slag i slag avlosa varandra. och fjiirde platserna a 100 mtr genom E. Schorling,
Vid den stora Arb e K. Lindblom och
tarfesten den 27
Hagbard Andersson.
Augusti holls infor
Tid for Schorling 11
fullsatt Stadion bland
sek. jamt- Malm vann
annat lopning 100
lopning 400 meter
mtr samt stafett 4
ledigt pa 52.» sek.
ganger 200 mtr dar
De bagge stafettlopvara juniorer skotte
pen a 400 och 1.600
sig utmarkt. Sa blev
mtr, vanns latt av
t. ex. Martin JohanHellas. Tid a 400
sson tvaa a 100 mtr
mtr, 45 sek, a 1.600,
pa 11.7 sek. samt
3 rn. 34 sek. I priser
Nils Sandstrom 4,
erhollos
forutorn divilken senare i forplomer
till
mannen
siiket
tillsammans
i lagen, «Ben Hurs»
med Erik Pettersson
vandringspr. a 1.600
nadde stipulationstid
meter stafett, en
for klubbens silverstorre pokal, samt
medal j (ll.»)
Vid. Svenska Mastvanne silverplaketSvcnsfca rekordlaget, stafett 10 x 100.
Schorling Lindblom, Malm, Andersson, Sandstrom, Haglund, Johansson,
ters ka p stavli ng arna
ter for det blivande
Pettersson, Jansson, Lindeberg.
i Malmo samma dag,
klubbstandaret.
tavlingar i K o p e n h a m n pafoljande Tisdag, vilken inbjudan horsammades av Karl Lindblom och Sven Malm, de Mariebergs tavlingar den 17 September
ovriga maste for sina dagliga sysselsiittningar vanda ater blevo vad for var del betraffar en «succes». Dagen intill hemstaden. I Kogenhamn blev Lindblom tredje a 100 leddes med 100 mtr loppet dar Schorling, «Habba» och
mtr efter Svenskamastaren Larsson samt Bergstrom, M. I. K, «Solsken» efter goda lopningar i finalen placerade sig
Lopning 400 mtr blev Malm besegrad pa sjalva mal- som resp. tvaa, trea och fyra, efter svenske mastaren
linjen med endast en brostlangd av Bohlin tid for bagge Larsson i Marieberg, tid ll. 3 /io. Vara tre man en meter
51.8 sek. •
bakom. Stafettlopningen 10x100 mtr om Mariebrgs stafetten vilken vi sedan foregaende ar hade att forsvara
Fredrikshofs och Sddermalms
blev i viss man en missrakning i det att den enda klubb
Internationella tavlingar i Stadion den som skulle kunnat konkurrera med oss, (Marieberg) genom
en fumlig deltagare i sitt lag (Ottander fran fjolarets
3-4 September. ;
Uppsalalag som hitrest fran Smaland for denna tavling)
I lopning 100 mtr pa Sondag middag deltogo fran oss rakade tappa stafetten och darmed forstiira sitt lags
Martin Johansson sam N- Sandstrom och placerade sig chanser. Utgangen hade i alia handelser blivit samma,
den forstnamncla till finalen dar han lopte gott, tid ll.s och da Hellas tid, sasom vinnande lag utropades som
sek. I lopning V- eng. mil (804.5 mtr) deltog Karl Haglund, nytt svenskt rekord tid 1..V2 '/HI sek. halsades vart lag
som lopte utmarkt och blev god tvaa efter Bohlin pa (eller vara) med en spontan och hjartlig applad 2) I. F. K.
nytt klubbrekord, 2 min. •-> "/io sek. Vid Mandagens tav- Stockholm tid l.r^'-'/io 3) Marieberg tid l.:.<;!)/io 4). Hellas
lingar deltogo vi med tre lag i stafettlopning 1.000 mtr II lag 2. m. 5 /io.
Det kanda market »Glokar Well»» i Stockholmstidn.
varvid de samma dag hemkomna «K6penhamsfararna»
deltogo. I forsta laget lopte K. Lindblom 100, E. Schorling. skrev dagen efter, att Stafettlopningen visade endast ett
200, S. Malm 300 samt K. Haglund 400 mtr. Lagets strid lag som var ordentligt tranat; namligen Hellas. Det borde
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statt tva, ty var klubb motte med tvanne lag bland de
Juniorer;
deltagande klubbarna. Ligger inte i det skrivna det basta
Hopptavlingar: G. Malmqvist 18 p., Wilh. Mogren 18 p.,
erkannandet till vara man, saval till de funktionarer, sora
Martin Johansson 16 p. Kasttavlingar: Kurt Ekroth 29 p., J.
genom uttagningstiivlingar och uppoffrande tid gjort det Hansson, 26 p., Edw. Rosen 18 p., E. Backstrom 15 p. Korfo
dist. lopningar: G. Malmqvist 33 p., Sv. Bergstrom 27 p., Erik
miijHgt att fa vara lag sa fullkomnade som mujligt?
Carlsson 14. '/* P- N. Sandstrom 14 p. Medeldist. lopningar:
Med arets tavling hemfordes till var klubb for alltid Sv. Bergstrom 42 p., Erik Carlsson 26 p., Gunnar Karlsson 21 p.
Mariebergsstafetten, detta siillsynt vackra tavlingspris och Langdist. lopningar: Gunnar Karlsson 33 p., Edv. Rosen 17 p.
diirtill det svenska rekordet furbattrat med 3 sekunder. Sv. Bergstrom 7 p., E. Jonsson 7. p.
Den 18 September Mandag kviill, kylig och ra luft som
Hellas och Goias
gjorde att Stadions bankar voro glest besatta, ehuru
ungdomsavdelningar i tavlan.
vackra tiivlingar bjodos. 200 mtrs loppet resulterade i
att Schorling for forsta gangen under sitt idrottsovande
Ledningen for var livskraftiga skolavdelning har i likhet med
hembar en seger a denna distans, tid 23.« hart pressad den som forra aret holls med Sodermalms Idrottsklubb, sokt fa
av «Kalle solsken» som 10 mtr fran mal fick lamna plats till stand en match i allman Idrott. Enar So. I. K. i ar ej torde
forfoga over nagon jamstalld avdelning, har ledningen inbjus
efter att ha lett hela loppet. Lilja M. I. K. Nr 3, Nr 4 dit idrottsklubben Gota som anses aga den livskraftigaste bl.
blevo Bergstrom samma klubb och var «Habba».
ovriga foreningars ungdomsavdelningar.
Matchen holls a Ostermalms Idrottsplats 2—3 September, och
I stafettloppet 4x100 mtr briljerade var klubb genom
forde vara duktiga pojkar ater klubbens farger med heder, i det
att mota upp med samtliga tre anmiilda lagen. Ovriga
att de med 68.V> poang segrade over Gota som erhollo 48.V* p.
klubbar uteblevo (av radsla?) till, och med den arrangePoangberakningen: 4, 3. 2 och 1 poang. Inalles hemforde de
racle klubbens!. Fina tider naddes lag I 44.6/io sek. lag vara 6 forsta, 9 andra samt 4 tredje pris.
Under grakallt vader, med en och an n an regnskur, inleddes
II 45. s /io lag III 48. sek.
tavlingarna, pa LordaI 800 mtrs loppet
gen kl. 7. e. m. med
blev «Kalle Hagis»
lopning 100 mtr forsok,
dar skolavdelningen pa
andre man efter Bohett utmarkt satt havda<
lin som vann pa finde vart anseende som
fin tid, Kalle Hagis
sprinterklubb, i det att
fem Hellaspojkar plai
tid 2.:!1/10 sek. Farten
ceracle sig for finalen
tack vare Georgi I.
mot en Gotayngling.
F. K. valdigt uppI heat I segrade Torsten
driven vilket gjorde
Wennstrom med 12.1 s.
tvaa Gotayngling samt
att Zander; till alltredje Ludvig Retzer
man fiirv. uppgav.
pa 12.2 sek. Andra hea<
Timlopningen retet blev en seger for
Birger Hoog pa 12.2 s.
sulterade i ett nytt
fold av G. Larsson,
klubbrekord for oss,
Knut jansson samt A.
genom Wille Larsson
Lindestam,
samtliga
Hellas. Borjan alltsa
som lopte 1 GjBSsYa
god. I den darpa foL
meter placerad 5
jande tavlingen i hojd»
man. Hjartberg synhopp fick man se manga
goda hopp trots den,
nerligen fortjustover
pa grund av regnet,
«Lasses»IdpsattjDen
slippriga ansatsbanan,
«pojken» e' well,
Lofgren, Malmqvist, Sunden, Redtzer,
Hjalmar Karlsson szg*
Kapten Gunnar, G. Hamrin, Gosta Larsson, K. Jansson, K. Stenberg, Lindell. ra de med flott hopp a
well' sa' ban.
165 cm., ett sardeles
gott resultatet under radande forhallanden. Georg Kallin hoppade
A Barnens dag
avenledes bra och blev andra pa 155 cm., trea blev Gotaynglingen
i Stadion den 24 September hade inlagfs en lopning a
Kjellberg pa 150 cm. och fjarde Carl Johansson samma hqjd,
800 mtr som Bohlin I. F. K. vann a rekordtid 1,56, var- vslken a'ven naddes av Harald Melin. I diskuskastningen segrade
Danielsson, Gota, vilken ar en utmarkt kastare, med ett resultat
vid var Kalle Haglund blev andre man, tid 2 m. '/io s.
av 37.21 mtr, tvaa blev Georg Kallin pa 36.01 mtr, vilket ar nytt
rekorcl for skolavdelningen, trea blev en Gotayngling, darefter
Sommarens poangt'avlingar
foljde Knut Mogren 33.74 samt Nils Wennstrom och Ludv. Retzer.
i allman idrott ar nu avslutade och folja resuitaten har Samtidigt holls tavlan i tregstegshopp dar Harry Enblom segrade
nedan. Indelade i klasser for seniorer och juniorer hava pa avenledes nytt skolavdelningsrekord 11.94, andra och tredje
platsei na belades av Gotarepresentanter, fyra blev Carl Johansson
tavlingarna sarskilt i forsta omgangen ront livlig tillslut- 11.7ft, femte N. Lindestam 11.67. Forsta dagens tavlingar avslutas
ning, varvid manga juniorer visat goda anlag och natt dcs med lopning 400 mtr, som agde rum under regn o. morker.
goda resultat. Det ar att hoppas att arets juniorer a'ven i Tavlingen gick i tvanne heat med tiden avgorande for placering.
seniorernas klass skola visa samma stora intresse och sa I forsta heatet segrade Harald Melin pa 57 » sek., Knut Jansson
andra pa 58.5 samt Gosta Larsson tredje 58.8. Andra heatet gick
smaningom na an battre rusultat.
till T. Wennstrom pa 57.B sek., tatt foljd av Clason, Gota, 57.6
om tredje plats kampade Ludv. Retzer och T. Carlsson utan att
Seniorer:
Hopptavlingar: Herb. Lindell 35 p., E. Backstrom 33 p., G. nagon lyckades pressa sig fore, tid 58.2 sek. Resultatet blev alltsa
Hamrin 19 p. Kasttavlingar: G. Malmqvist 31 p', E. Schorling, att Hellas belade forsta, tredje, fjarde, femte och sjette platserna.
11 p., W. Lath 11 p., O. Eriksson 11. p. Kortdiststanslopningar:
Fortsattning foljer.
Erik Pettersson 25 p., Martin Johansson 22 p., Gunnar Andersson
Simning
i
Mdlarbadet
6
Sept.
100
mtr fritt.
19 p., 0. Eriksson 18 p. Medeidistans. lopningar: Gunnar Eriksson
S. Bergstrom 1.23, Hugo Holmqvist 1.25.3, Ivan Bolle 1.26.9.
28 p., Oscar Eriksson 22 p., Sv. Holm 21 p. Langdist. lopningar:
Sven Holm 35 p., Nils Lind 24 p., G. Nylen 12 p., G. Eriksson 10 p. W. Goransson I.:;", K. Bergstrom 1.27.:;, S. Wallbom 1,33.1

AUG.
HERRKLADER i elegantaste utforande.

RVDMOL.M
Billiga priser. Storsta lager av SVENSKA & ENGELSKA TYGER
firm och medelkvaltt£er.
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Stockholms Nya Juvelerareaffar

Qa icke over Slussen efter

A. T. 5852.

A. T. 5852.

rekommendevas.
Reparationer utfores a egen verkstad.

fotografiartiklar, utan
kdp dera pa
Soder, 21
GOTGAT. hos
fr.i/nnn

Innehavare Arvo Andersson
MALMSKILLNADSGATAN 3 A.

al reglevadt fickur.

HJERTZELLS

Soffi'f

VESTERLANGGATAN

URM.A.KERI

68. A. Tel. Br. 83.

Medlem i Hellas.

Fotbollar, Fotbollskor, Artiklar for AlSman Idrott, Qymnastikskor,
Trojor m. m. Jakt- & Fiskredskaper, Fyrverkeri & kul. lyktor.

I. U. Lind & C:o Eftr.
G. Bergstrom l.ss.c, A. Bauer 1.35.7.
13 September 100 mtr brostsim, K. Bergstrom 1.27.6, K. Strom;
berg 1.28.2, S. Bergstrom 1.29.4, G. Nygren 1.36.9, W. Goransson
1.38.9, I. Bolle 1.41.6, P. Wadstrom 1.45.4, S. Vallbom 1.53.5.

JVLeddelanden.
Av Hr Nils Lindblom, Malmo, bar Styrelsen haft nojet
mottaga en loparestatyett till vandringspris i lopning
1.500 mtr. om vilket pris tavlas forsta gangen nasta ar
(regler meddelas senare).
Vidare bar till arets tiokampstavlan skankts av Herr
0. Sallander ett hederspris, bestaende av en statyett
»Vid Styret»
Till bada givarna uttalas ett tack a klubbens vagnar.

ENGELSMAN

OHOJ!

De som aro intresserade av att lasa Dagens Nyheters
engelska sportsupplaga till 01. spelen 1912, som forutom
sportbilder och referat fran desamma aven innehaller en
del roliga anekdoter och berattelser ha att hanvanda sig
till Olofsson som bar ett par omgangar ban onskar «donera» till intresserade medlemmar.

Andrade bostadsadresser efter l:sta Oktober kunna
anmalas a motet den 8 till Backstrom.

Nya medlemmar: dldre avdelningen:
Karl Ehn, E. A. Eriksson, Fritiof Eriksson, Gunnar
Gyllenspetz, C. Wanfr. Rosen, 0. Sallander, Thorsten
Tornqvist, Stig de Verdier, Georg Wikstrom, J. H, Osterlund.

Styrelsen.

GYMNASTER

Alia friska Hellaspojkar som vilja bibehalla sin kropp
spanstig och stark torde omedelbart infinna sig till vara
gymnastikovningar under Nisse Karlssons utmarkta ledning, Mandagar och Torsdagar kl. 8 e. m. i Katarina
Brandkars gymastiklokal vid Tjarhovsgatan.
Redan nu borja vi tanka pa bandysiisongen. Anmalning
av spelare mottages av H. Lindell, Sthlmstel. So, 89 70.
och och Bo Lindeberg, So. 754.

i.
6.
8.
9.

Idvottsmarkei

11.

Simprov a 200 mtr samt uthallighetsprovet i simning
1.000 mtr max. tid'28 min. kunna avlaggas alia Onsdagar kl. 7 e. m. i Malarbadet efter hanvandelse till
Oscar Eriksson eller annan kontrollant.

18.

K a f e e r och Konditorier

:-: Strandvagen 1 :-: Drottninggatan 40 :-:
:-: Hornsgatan 1. :-:

OHOJ!

24.
26.
29.
31.
34.
35.
36.

Redovisade kori till
G. Roth
5.50
W. Mogren
5.50
E. Lundqvist
1.50
Knut Hellstrom (gn. C.
E=n)
5.50
W. Goransson (gn. C.
E*n)
3.30
G. Gustafsson (gn. D.
E,n)
2.50
Karl Haglund
1.65
Karl Hellgren
2.25
Bror Broman
25
Paul Ajidersson
1.15
Stina Bergstrom
5.50
Knut Hellstrom
1.55
Fritz Ahlgren
5.50

37.
39.
40.
43.
45.
48.
50.
52.
53.
58.
59.
60.
61.
63.
70.

Siandarfonden.
Herb. Blomgren
5.50
Vitalis Andersson ... 4.25
Paul Tysk
5.50
Stina Bergstrom
5.50
Helmer Blomqvist ... 2.25
Rotaplan
10
Johannes Johansson 2.50
Verner Larsson
2.25
U. s. a. 1 Dollar (gn.
Werner Larsson
Gosta Bergstrom
5.50
A. Seifvert
5.50
Gunnar Karlsson
5.50
J. Lagerholm
50
Hans Bjorklund
40
Erik Lof
85

Besok:

Raksalongen och Damfriserincjen
FOLKUNGAGATAN 8 A - A. T. 1810

Gynna varf medlemsblads annonssorer!

— Herrshrddderi

J. &
34

Johansson, Medlem i Hellas.

34

Rekommenderar sig till utforande av ett forstklassigt arbete till
billigaste pris. Reparationer och pressningar emottages. liamtas
efter tillsagelse pr Allm. tel. 13846. Bestallningar emottages

