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Gymnastik.

Gymnastik och idrott iiro tvanne faktorer som de fiesta
av oss ej aro frammande for. Om dessa vill jag meddela
nagra iakttagelser och ron som erhallits vid aktivt deltagande eller inhamtat vid andra tillfallen. Vara yngre
medlemmar kanske kunna ha nagon nytta darav.
Gymnastik ar nagot att ta' vara pa for saval den som
om dagarna ar instangd pa kontor eller verkstad, som
for aktiva idrottsman. Vill man bli en god idrottsman
bor man taga gymnastiken som grundare. Pa samma
gang vinnes kraft och halsa. Vill jag sa idrotta enbart
for att halla kroppen i vigor ar ju gymnastiken narmast
till hands, kanske det fornamsta. Egen erfarenhet talar
juicke i det fallet men genom att folja en del idrottsman deras
perioder som sadana inser man att det ar gymnast, som mast
ha gjort det grundlaggande arbetet. Samma pastaende gores
av auktoriserade lakare i skrifter och uttalanden. Doktor
Frostell bar bland annat utgivit en del bocker och dessutom genom artiklar i dagliga tidningar delgivit sina
betraktelser om idrott just grundat pa gymnastiken. Dessa
sina erfarenheter har ban dels genom studier dels genom
eget aktivt deltagande pa idrottsbanan i manga ar erhallit. Han forklarar ocksa att genom gymnastik och
massage skall man kunna fa fram de finaste idrottsman
Detta bans uttalande kan ju vara intressant, da som vi.
veta inom idrottsliigret - aven bland de styrande - finnas
mycket divergerande asikter om att forena gymnastik och
idrott. En del pasta att en specialist, t. ex. i lopningar
icke har bra av gymnastik; en annan kategori pastar att
en idrottsman som ar specialist i ena eller andra grenen
och pa sommaren ligger i hard traning, skall vara i
fullkomlig vila under vintern och absolut icke gymnasti"
Gor Edra uppkiip hos Firma K. LAGERSTROM!
sera, sa ater en annan kategori pastar att det ar battre
Dagligen farska och forsta klass kott, flask och char- for en pa sommaren speciellt tranande idrottsman, att
raterivaror till humana priser. Alia charkuterivaror fran pa vintern idka vinteridrott, speciellt da skidakning, men
:gen fabrik. OBS-! Leverantiir i 4 0 — 4 5 ar till de fiesta icke gymnastik. Dessa olika metoder kanske kunna vara
bra, men maste nog gymnastiken framhallas som den
iv Stockholms forsta klass restauranter.
Buvudaffar: NYTORGSGATAN 25, A.T. 1708, Riks. 144 86 fornamsta metoden. Gymnastik alstrar ju starka, valvaxta,
smidiga och kraftiga kroppar. Nar man ager dessa egenFilial: SVARTENSGATAN 16-18 (invid Mosebacketorg).
skaper, maste man ovillkorligen kunna bli en god idrottsA. T. 3015. Riks 14949.

for November halles i Hogbergsg. 17. kl. 7 e. m. precis,
den 12 November. Sekreteraren Gunnar Willen haller da
fu'redrag om en resa i fjallen i Harjedalen, vilken nagra
friska ungdomar foretogo i somras. En hel del skioptikonbilder visas samt dartill litet *Bio». Aldrig forr i Hellas
historia ha vi bestatt oss med Bio pa vara moten. Sa
att da blir det val fraga om vaggarna i samlingssalen
haller. Vi maste borja precis, ty foredragshallaren skall
vara pa ett annat mote senare pa kvallen. Om allt gar
efter beriikning, sa kommer en del av deltagarna med
och sjunger en fardevisa, som de diktat.
Pa onsdagskvallarna bar det varit ganska god samling
i host. Ett par grabbar trana for Hellasmarket. Det ar
lo'nen for tre uthallighetsprov. Man skall simma 200, 500
och 1000 meter. Man far halla pa huru lange som heist.
Det galler blott att ova sig i att kunna halla ut. Det kan
sedan bli till ovarderlig nytta om olyckan nagon gang
skulle vara framme.
Pa mandags- och torsdagskviillarna ha vi gymnastik.
Annu kunna nagra deltagare fa anmala sig.
Finns det nagra grabbar, som onska deltaga i en stenografikurs, sa kunna de fa anmala sig hos mig. Likasa
om det ar nagon, som onskar vara med i en talkurs i
engelska. Det skall forstas vara grabbar, som kan engelska fb'rut. Na'r det sedan blir tillrackligt antal anmalda,
sa meddelar jag tid och plats for kurserna i Hellasbladet.
Ordforanden.
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man och att gymnastiken verkligen alstrar detta slag av
sa att saga kroppskultur tror jag ej att nagon vill forneka.
Om vi skulle gora en liten axplockning bland vara
furnamsta idrottsmiin, ar det ingen som ar frammande
for gymnastiken, val knappast langdistansloparna. Manga
av vara framsta idrottsman aro just utgangna fran gynr
nasternas led.
Man kan ju saga att den och den idrottsmannen ar
sa fin, trots att han inte bar gymnastiserat. Jo, dessa
finns naturligtvis, men om just dessa gymnastiserade sa
skulle de nog bliva biittre.
Om vi sa tanker pa vilka av Sverges idrottsman som
aro gymnaster kommer man till det resultatet, att de
icke allenast gymnastiserar for att bli goda i allman
idrott, de fiesta av dem tillhora till och med de biista
gymnaster Sverge ager, vilket ju bevisar att de triina
gymnastik och idrott lika rationellt och ga framat pa
bada omradena. Bland andra kan man ju rakna upp
Skotte Jacobsson, en utomordentigt god sprinter, Kullerstrand d:o hoppare, broderna Holmer, lopare och all round
man, Uggla och Gille. Under Olympiska spelen t. ex.
voro ju Holmer och Uggla i sin basta form. De tranade
da dagligen anda till 2 ggr om dagen och voro de oaktat med Sveuska gymnastiktruppen dar de givetvis
iiven maste hava sin triining.
Det ar dock ej alia forunnat att fa sa mycken tid
over till ovningarna — man bar ju sitt dagliga tra'gna
arbete att skota — men det kan knappast nagon komma
ifran att om viljan verkligen finnes sa idkar man gymnastik da det gives tillfalle dartill.
Vi i Hellas aro ju lyckliga att var ledning beaktat
detta och berett oss tillfalle till uppfriskande gymnastik
tva ganger i veckan. Jag skulle vilja rada vara medlemmar, de som verkligen vilja tanka sig for nagot, att
dela upp sin tid sa att man under den s. k. doda sasongen offrar atminstone tva dagar i veckan till hygienisk kroppsskotsel, Mandagar eller Torsdagar gymnastik
och — - Onsdagar badning i Malarbadet!
Erar,

ALLMAN IDROTT.
Skolavdelningen.
A-klass
Poangtavlingen i hopp. 1. Adolf Ohlson 41 point, 2. Alf Malm
31 p., 3. Martin Hamrin 28 p., 4. Nils Appelkvist 25 p. Poang»
tavling i kast. 1. Martin Hamrin 42 point, 2. Adolf Ohlsson
25 p., 3. Alf Malm 15 p., 4, N. Blomberg 10 p. Poangtavling
i lopningar. 1. Adolf Ohlsson 26 point, 2. Nils Appelkvist 14
p., 3. Martin Hamrin 13 p., 4. Sven Hellstom 7 p. Hogsta
sammanlagd poang for alia hopp« kasts 6. loptavlingar: 1. Adolf
Ohlson 92 point, 2. Martin Hamrin 83 p., 3. Alf Malm 53 p.
4. Nils Appelkvist 49.

B-klass
Poangtavling i hopp. 1. John Johnsson 36 point, 2. Kurt
Branting 23 p., 3. Adolf Norman 21 p. ,4. E. Fredriksson 16 p.
Poa'ngtavlingen i kast. 1. Nils Wennstrom 27 point, 2. Adolf
Norman 23 p., 3 John Johnsson 18 p., 4. Kurt Branting 13.
Poa'ngtavlingen i lopningar, 1. John Johnsson 31 point 2. Kurt
Branting 16 p., 3. Walle Lindroth 12 p., 4. Nils Wennstrom
12 p. Hogsta sammanlagd poang for alia hopp«, kastt och \6pt
tavlingar: 1. John Johnsson 78 point 2. Adolf Norman 57 p.
3. Kurt Branting 52 p., 4. Nils Wennstrom 41 p.
E. Backstrom
sekr.
Andre man i junior, kast. blev E. Haassum m. 26 p. (se foreg. nr.)

Samiavlingarna med Gota.
(Forts, fran foregaende nr.)
Sondagens tavlingar holls under nagot ba'ttre vaderleksforhal;
larden. I lopning 100 mtr inverkade dock en besvarlig motvind
menligtpa resultaten. Finalen vanns av Birger Hoog pa 12.5 sek..
1 vaa blev Knut Jansson, Gotaynglingen blev tredje, Gosta Larsson.
T. Wennstrom, som dagen forut vann sitt heat pa 12,1 sek.. kunde
pa grund av ett svarare «hall i sidan» ej alls placera sig ellerf
vidare deltaga i tavlingarna. Omedelbart efter 100 mtrslopningen
vidtog langdhopp dar G6ta»Clason vann med ett utmarkt hopp
pa 581 cm. Pa andra plats stannade Birger Hobg och Ludvip
Redtzer med 563 cm., da'refter foljde A. Lindestam 552, samtl
G. Kallin 550 cm. Den darpa foljande kulstotningen gick ocksa
till Gota genom T. Danielsson, som kastade 10.94 mtr. G. Kallin
blev andra pa 10 mtr. Redtzer och Mogren fjarde pa 9.75 mtr.ll
I stafett belade Hellas de framsta platserna genom Knut Jan<
son, som hoppade 280 och Harry Enblom 260 samt Knut Mogren
250 cm. Stafettlopning 400 mtr loptes i tva'nne heat med ett lag
fran vardera foreningen i varje heat. Resultatet blev att Hellas
belade forsta och andra platserna med 49.2 sek. pa forsta och
51.5 sek. pa andra laget. Tiden for Gotas lag blev resp. 52s o
52.s sek.
H. Frisk i Gota belade forsta plats i spjutkastningen med
38.81 m. fore Knut Mogren som kastade 38.53, tredje blev aven<
ledes en Gotayngling samt fjarde Axel Norman 34.60 m.
Tavlingarna avslutades med 1.500 mtr som emotsags med I
storsta intresse for utgangen av lopningen mot Gotas representanter. Det gick bra; de vara skotte sig utmarkt. Birger Bergvall
i Gota, som i ar natt utmarkta resultat, tog omedelbart ledningen
i god fart med de ovriga avvaktande i klunga ett tiotal meter
bakom. Sista varvet borjade emellertid T. Carlsson narma sig
allt mer, tor att pa upploppssidan allvarligt hota Bergvall, som
endast med uppbjudande av sina yttersta krafter lyckades kasta
sig en brostlangd fore i mal. Bra gjort Thure! Tiden blev for
ba'gge 4 m. 31.8 sek., vilken ar nara 10 sek battre an vart skol>
avdelningsrekord. Gosta Larsson blev god tredje pa 4.:o.s sek.
samt Harald Melin fjarde 4.48.5 sek.
Harmed voro de lyckade tavlingarna avslutade och kunna vi
med tillfredstallelse blicka tillbaka pa resultaten, som mana till
an ytterligare arbete for nya framgangar.

Pristavlingar i allman idroit.
29 Augusti lopning 800 meter. Seniorer 1) Gunnar
Eriksson 2.10.8 min. 2) A. Augustsson 2.27.5. Junioror 1)
Sv. Bergstrom 2.u ± 2) Erik Karlsson 2.H.-J.
5 September Hojdhopp, klubbmasterskap. Seniorer l)
Erik Backstrom 150 cm. 2) Herb. Lindell 150 cm. 3)
E. Scborling 145 cm. Juniorer: Klubbmiistare Hj. Karlsson
160 cm. 2) N. Sandstrom 155cm. 3) G. Malmkvist 155
4) W. Mogren 150 cm. 5) K. Stenberg 150 cm. 6) H.
Melin 150 cm. Samtliga seniorer i denna tavlan voro for
tillfallet av olika anledningarur kondition varfor klubbmiisterskapet for denna gang gick lill var lovande junior
Hjalmar Karsson. Det hastigt intradande morkret inverkade for ovrigt menligt pa samtligas resultat, och maste
den samtidigi pagaende tiivlingen i spjutkastning avbrytas
efter hijgerkasten varfor densamma endast blev en extra
bastahandstavling. Resultat: seniorer 1) G. Ma'mkvist
45.w klubbrekord. 2) W. Lath 37.10 3. E. Schorling !
3B.30. Juniorer: l) Bo Lindeberg 35.w. 2) Kurt Ekroth
34.ai. G. Hamrin 33.45 4) J. Hansson 33- I dessa tavlingar deltogo ett tjugutal medlemmar.
7 September trestegshopp. I denna tavlan startade endast seniorer och blevo resultan pa grund av den stenharda banan jamforelsevis svaga- 1. Herb. Lindell 12.14
2) E. Backstrom ll.ofi. 3) G. Hamrin \0,w.
10 September. Spjutkastning bada bander. Klubbmasterskap Seniorer: Klubbma'stare, G. Malmkvist 67.so 2)
W. Lath 63.R7 3) E. Schorling 62.07. Juniorer. 1) Kurt

, Salviigrand 7

vet
(Hornet av Myntgatan, nedanfor

huvudaffaren.)
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Ekroth 55,* 2) G. Hamrin 55.13. J. Hanssum 54.75.
19 September. Kulstotning agde rum i regn och morker
under nodtorftig belysning av en velocipedlampa. Resultat
Seniorer: 1) G. Malmkvist 18.fi. 2. 0. Eriksson. Juniorer
1. J. Haassum 17.24 2) K. Ekroth 16 fa.
10 September. A landsva'gslopningen, 2 mil, start och
malvidEnskede. som tillkommit for vara «langdistansare»
underlato dessa att stiilla upp med undantag fur Nils
Lind som vann ta'vlingen pa 1 tim. och 20 m. 15 sek.
klubbrekord, fore unge Fritiof Pettersson som anvande
1 tim. 29.12.
29 September. Stavhoppsta'vlingen som holls .i samband
med tiokampen resulterade som foljer: Seniorer: l) Bo
Lindeberg 280 cm. Juniorer: 1) K. Jansson 280 cm.
2) Edv. Rosen 270. 3. G. Malmkvist 260 cm.

Klubbmasterskapei i tiokamp for ar 1916.
Till derma ta'vlan h a r ' a v Herr 0. Salander skankts en
statyett att tilldelas den tavlande, vilken under arets och
1917 ars ta'vlan i tiokamp erhaller sammanlagt hogsta
poiiiigsumma.
Sondagen den 24 September inleddes ta'vlingen ute
vid klubbplanen med ett tjugufemtal startande, da'r endast Manne Nilsson saknades bland de gamla tiokamparna
Den 17 Oktober fortsattes ta'vlingen a Ostermalms Idrottsplats for samtliga deltagare undantagandes Scorling,
Lindell, Malmkvist och Hagbard Andersson, vilka pa grund
av militartjanst och andra orsaker, forst den 22 Oktober
kunde fullfolja tiivlingen under betydligt samre tavlingsfurhallanden an ovriga tavlande.
Till kommande ar torde det vara lampligt forliigga
denna popula'ra ta'vling till en varmare arstid, da den
sa'kerligen skulle rona an storre tillslutning och resultaten bliva battre an vad som nu var fallet.
Slutresultatet blev att G. Malmkvist segrade med
6.180.">fi poang och salunda ligger framst i tiivlingen om
statyetten. Resultatet ar nytt klubbrekord. 2) E. Schorling
5.952.-ii p., avenledes battre an forra rekordet. 3) Bo
Lindeberg 5.473.895 p. 4) Herb- Lindell 5.148.455 5)
Hagbard Andersson 4.788.«8 p. 6) Wilh. Jansson 4,441.ir>
p. 7) Gosta Hamrin 4.317.915 p. 8) Mart. Johansson
4.292.415 p. 9) K. Stenberg 4.124.885. 10) Dick Andersson 4.101.»* p. 11) Edv. Rosen 3.920.995. 12) W. Lath
3.864.71.
I de olika grenarna voro de ba'sta resultaten: Lopning
100 mtr E. Schorling 11.9 sek. M. Johansson, W. Jansson
samma tid. Langdhopp E. Schorling 625 cm. K. Lindblom
619 cm. G. Malmkvist 615 cm. Kulstotning: G. Malmkvist
995 cm. E. Schorling 930 cm. Hagbard Andersson 918
cm. Hojdhopp G. Malmkvist 165 cm. Herb. Lindell 160
cm. Bo Lindeberg 160 cm. Lopning 400 mtr E. Schorling
54.li sek. S. Bergstrom 55.5 sek. G. Malmkvist, Hagb.
Andersson och Bo Lindeberg 56.« sek. Diskuskastning:
G. Malmkvist 34.4-2 m. M. Rosen 28.«T m. E. Schorling
28.4:i. Hacklopning 110 m. Bo Lindeberg 20.5 sek. Herb.
Lindell 20.". Hagbard Andersson 20.7. Spjutkastning: G.
Malmkvist 44.«i m. Dick Andersson 39,vi. E. Schorling
39.41. Stavhopp: Bo Lindeberg 280 cm. Edw. Rosen 270
cm. G. Malmkvist och Herb. Lindell 260 cm. Lopning
1500 mtr Sven Bergstrom 4;«.2 m. G. Malmkvist 4.S9.1
Dick Andersson 4.*>.2 m.
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Handicaptdvlingar
I sasongens elfte timme ha' en del handicaptavlingar
hallits a Ostermalms Idrottsplats. I lopning 100 mtr
den 8 Oktober, segrade Gosta Bergstrom, (10 m. hand.)
tid 11.4 2. Sven Bergstrom (5 m.) ll.fi s e k. 3. Erik
Pettersson (1 m.) 11.6 sek. Lopning 400 mtr 1. M.
Johansson (15 m.) 54 sek. 2. Sven Bergstrom (3 m.)
54.1 sek. 3. Erik Pettersson 54.s (scratch) Lopning
1500 mtr den 15 Oktober. I. Sven Bergstrom (10 mtr)
4.34 m. 2. G. Eriksson 4.40.7 (scratch) 3. E. Sunden
4.50.1 (50 m.)

Resulfai av simtavlingarna
1 Malarbadei under Oktober 1916
2 langder fritt simsdtt den 4 Okt.
1) G5sta Nygren 29.8. 2) Sven Bergstrom 31.5. 3)
Ivan Bolle 33 s. 4) Walter Schyberger 33.9, 5) Wilh.
Goransson 35. 6) K. Ehn 38.7.
Raka hopp den 4 Okt.
l) Walter Schyberger 91 poa'ng. 2) K. Ehn 72 poa'ng.
100 mtr fritt simsatt den 11 Okt.
1) Nils Jacobsson I.i5 ! '/io. Gosta Nygren I.n 5 /io. 3.
Gosta Runoo l.is'/io. Wilh. Goransson 1.2n n /jf>. 5) Karl
Bergstrom 1.397/io.
200 mtr brostsim den 18 Okt.
1) Knut Stromberg 3.^i r '/ 10 - 2) Sven Bergstrom 3.»«
3) Erik Eriksson 3.288/io. Knut Bostrom 3.3i4/m. Wilh.
Goransson 3.:*>. 6) Gosta Nygren 3.444/io.
2 langder handicap den 25 Oktober:
Sven Bergstrom 36.7 (pa 7). 2) Wilh. Goransson
37.7 (pa 4). 3) Gunnar Rooth 38.7 (pa 10). 4) Gosta
Nygren 38.8 (pa 9). 5) Knut Bostrom 38.') (pa 6!. 6)
Nils Jacobsson 39.2 (pa 10). Einar Karlsson 39.2 (pa 7)
Ivan Bolle 39.2 (pa 5), 7) Sven Wallbom 39.4 (pa 3).
Karl Stenberg 39.4 (pa ga).
Sekr.

Balsasongen forstasl
Pa Gillet forstas, och trevligt forstas; blir det Sondagen
den 19 November da »HelIener» (med «Hellenor») eller
«systrar» e' det visst heter, raka samman under gemyt
och otvunget kamratskap.
Det bar varit hart nar omojligt att kunna fa en lamplig lokal. Hoganloft hyres ej vidare ut for baler, da en
del sallskap misskrediterat platsen, och pa Stockholms
restauranger mottes man med samma besked.
Pa «Gillet», inom parentes bar den en av vara mest
eleganta och trevligaste festvaningar, hollo kommitterade
pa att fa, vad man kallar «dandimpen% da pa forfragan
vi upplyste att vi voro fran Hellas; »den klubben har
alltid varit en foregangsklubb, sa var hja'rtligt valkomna
den 19» Vi trodde knappt vara 6ron.» Och om ni trivs
sa star min lokal stadse till forfogande for Eder klubb».
Vi ka'nde oss stolta forstas vilka kommitterade skulle

RVDMOLM
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Stockholms Nya Juvelerareaffar
Innehavare Arvo Andersson
MALMSKILLNADSQATAN 3 A.

A. T. 5852.

A. T. 5852.

rekommenderas.
Reparationer utfores a egen verkstad.

0 J7V~V

Billigt val regleradt fickur.

lit i i mi

HJERTZELLS

VESTERLANGGATAN

icke gjort detsamma och mi Iterstar endast for de som
onska bevista festen att i god tid forse sig och sina
bekanta med det fatal biljetter som annu kan erhallas
genom styrelsens ledamoter. Bestall pr Telefon, eller i
Blombergs Bok- och Pappershandel Folkungagatan 14,
(hos Olofsson).

Fran redaktionen.
De av klubbens medlemmar som onska fa sina juloch nyarsiinskningar inforda i Hellasbladet kunna viinda
sig till E. Lundqvist. Avgift 50 ore.

URMAKERI

68. A. Tel. Br. 83.

Medlem i Hellas.

Paragraf 4.
Medlemmarne skola vara i aldern 1 3 — 1 7 ar och uppflyttas till Hellas junioravdelning vid det kalenderars
slut, under vilket de fylla 17 ar.

Glom ej simprovet for Idrottsmarket.
Enar en hel del medlemmar fullgjort samtliga prov med
undantag for simprovet, uppmanas dessa att snarast fullgora detta, vilket kan ske i Malarbadet, alia onsdagar
efter kl. 7 e. m.
Ovriga prov kunna aven avlaggas efter hanviindelse,
till Oscar Eriksson eller annan kontrollant.

Skapen vid Osiermalms Idroitsplais.
Sondagen den 19 Nov. kl. 8. e. m.
anordnar Hellas

Dans pa Gillet 1
i samband med Prisutdeln. for tavl. om Soderpokal.

~==±

Solosang av K. HELLGREN och S. AHLGREN. ~=J"
Biljetter a Kr. 1.50 tillhandahalles genom Styrelsen.
Alia bilietter maste ovillRorlig'en redovisas senast vid ingangen -

De medlemmar som ha nagra persedlar i de av klubben forhyrda skapen vid Ostermalms Idrottsplats torde
omedelbart avhamta dessa enar skapen skola utrymmas.
Ater paminnes om anmiilan till bandylagen. Emottages
av H. Lindell. Skanegatan 64 A. T. So. 8970, Bo Lindeberg, S:t Paulsgatan 10, A. T. So. 754.
Redovisning och teckning a kort till «Standardfonden i >
kan goras till Edvin Olofsson, Folkungagatan 14 och
Einar Alander, Privatgatan 5, 1 tr.

Hellas styrelse.
Ordforande: Komminister Ernst Klefbeck.
v. Ordforande: Erik Lundkvist, Ostgotagatan 47. So. 4440.
Sekreterare: Herbert Lindell, Skanegatan 64. So. 89 70.
Kassor: Erik Backstrom, Luntmakaregatan 42 Br. 3612.
Sekr. i allm. idrott: Oscar Eriksson, Asogatan 68 IV. So. 351 83.
Sakrast VsT-1/^ e. m . ' .
Sekr. i simidrott: Ivan Bolle, Hornsgatan 156. So. 3279.
Bitr. sekr. i » Sven Bergstrom, Skanegatan 59. 306 63.
Suppleanter: E. Schorling och Hj. Stalhand.
Materialforvaltare i allm. idrott: Birger Malm, So. 70 28.
»
i simidrott: Josef Gunnarsson, So. 5791.

Nya medlemmar, aldre avdelningen.
Bror Haraldsson, Gillis Husberg, Gosta Thorgren.

Redovisade kori for
(Forts.)
A okt.smotet
86. Kurt Branting
106.

Distriktmastershapen i simning
komma att anordnas av
Hellas och Kappsimningsklubben
Sondagen den 3 December 1916 vid Malarbadet.

123.

M.eddelanden.
I skolavdelningens stadgar aro enligt fattat beslut en
del andringar vidtagna, av vilka har infores

i

J. Johansson

108. Artur Ringborg
109. Sven Holtkaup
113
114. John Sundberg
(gn C. E»n
122. Verner Larsson
Jure Tornkvist

Standarfonden.

8.26
1.—

136. S. Malm
137.
»
138. H. Eklof

1.10

140

E. Alander

3.30
1.65
5.50

141.
143.

»

1.40
5.50
2.80

152. Ivan Hallgren
5.50
159. Gerh. Wallman (gn.
E. A-,r)
4.20
132. E. Alander
5.40
133. A. Bergkvist .
-.45
134. S. Malm
-.25
135.
»
-.55

144.

-.55
1.10
1.60
2.70
2.90
5.50

Folke Johansson ... 1.75

145. E. Alander
149. G. Hedbom

4.40>
3.1

15Q.

O. Kihlstrom.

1.30

152.
153.
154.
155.

E. Alander
G. Eklof
B. Hansson
Nils Lind

1.4
1.4
1.60
135

156.

O. Norman

1.10

160. G. Andersson
174
175. E. Sunden

4.4
2.J
2.501

i

Kafeer och Konditorier
Strandvagen 1 :-: Drottninggatan 40
:-: Hornsgatan 1. :-:

Raksalongen och Damfriseringen
FOLKUNGAGATAN 8 A - A. T. 1810
Johansson, Medlem i Hellas.

J.

= Herrskradderi
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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.

INGANG Fit AN

BANGARDSGATAN

