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HELLENER. II.

De som hade nojet att ahora sekreteraren i K. F. U.
M, Hr Willens intressanta och uppfriskande foredrag a
Novembermotet om en resa i fjallen, Harjedalen, sommaren 1916, samt sjalv haft formanen att vara med om
P.-G:s vandringar till olika trakter inom vart sa sallsynt
vackra och pa gammal hog kultur iigande land, framstar
osokt den tanken: kunna ej dessa vandringar ater fa
plats pa vart program? Tillsammans med den idrott dar
sekunderna aro avgorande? En vandring till fjiills, till
stillheten och tystnaden, dar naturens majestat ar allena
radande, a'ven det ar en idrott. Att fa komma bort fran
storstadens rassel med dess enerverande jakt ger nytt
liv, nya krafter till kampen pa vadjobanan!
Kan detta ej realiseras?
^Traveller*

Hu.ru blev du I draftsman?

Hur blev du idrottsman? Ja det ar en fraga
som inte ar sa latt
att besvara.
Jag har den oerhort
stora formanen att aga
mycket idrottsintresserade foraldrar. Min far
deltog i min tidigaste
barndom aktivt i Stockholms Roddforening- o.
han var darfor mycket
intresserad av att lara
sina pojkar ro- Det
drojde ej heller sa lange
I ovanstaende insandare uttalar "Traveller* helt sakert
forran till och medlille
mangas innerliga tanke och onskan. Att fa en speciell
Gunnar kunde ro, —
fjallvandrmg till stand fa vi nog redan fran borjan saga
ifran, att det sakerligen ligger utanfor de ekonomiska men >han far inte ro ensam, om han inte kansimma,» sa'
mojligheternas omrade med vara begransade tillgangar mor, och da var det val inget roligt, nar man inte fick
och i regel sma arbetsfortjanster. Men darfor torde det »kajka» pa egen hand. Jag kaltade varenda dag, men
ej vara omojligt att pa annat siitt realisera sjalva iden. mor var obeveklig och trots mina forsakringar om, att
Jag
Vi ha talt vid var Ordforande som forklarar att han redan jag skulle halla mig inom bords, fick jag inte.
tiinkt pa saken samt ar sjalv kanske mest intresserad vagade emellertid inte ga i vattnet, (ty pa den tiden var
fi'ir att en dylik vandring i ena eller i andra formen jag en stor »koksa»). En foljande sondag, da far kom
kommer till stand. Saledes ha vi all anledning att med till landet, matte mor ha' sagt nagot, och da familjen
glad tillforsikt se tiden an, varfor vi sakerligen far ater- pa formiddagen badade, stod jag som vanligi pa land
och vantade pa, att de andra skulle ga upp, for jag
komma till denna fraga.
vagade inte vara i pa samma gang som mina aldre
broder ty det ar ju en kiind sak, att aldre broder,
alltid Skall doppa de yngre. Da kande jag plotsligt hur
jag blev gripen av min fars starka bander och helt
Gor Edra uppkop hos Firma K. LAGERSTROM!
Dagligen farska och forsta klass kott, flask och char- lungt slangd »pa orat i havet.» Jag sprattlade och skrek,
kuterivaror till humana priser. Alia charkuterivaror fran men lyckades dock icke overrosta mina bada broder,
egen fabrik. OBS-! Leverantor i 4 0 - 4 5 ar till de fiesta som hade forfarligt roligt at mina ivriga forsok, att
snarast mojligt komma upp pa det torra igen. Jag lyckadas
av Stockholms forsta klass restauranter.
Huvudaffar: NYTORGSGATAN 25, A. T. 1708, Riks. 144 86 kravla (utan dubbelt w) i land och sedan den forsta forskrackelsen lagt sig och jag slutat tjuta, ty det lar
Filial: SVARTENSGATAN 16-18 (invid Mosebacketorg).
jag ha varit specialist pa, borjade jag tanka efter, om
A. T. 3015. Riks 14949.

RER LANGBORG
5

BIRGKR JARLSGATAN
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STOCKHOLM

av L. H. HAQEN & C:o Kristiania, beromda
av basta svenska tillverkning jamte modern.! D/Sp
t i l l b e h o r a v alia slag. Ensamforsaljniiig • fiir IWIV •
fabrikat for hastighetsakniiig och bandy
av basta typer till olika priser. Impregnerade bollar. Skridskor,
R A \IF\ I/I I T R Q A I ?
n/il\ I "IVLUDOIJIV
Handskar, Kniiskydd in. m. Allt i storsta sortering for bandy.
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det anda inte vore bra *kul», att ta sig fram i «drickat»
sa dar som de andra pojkarna.
Detta min fars forsta forsok att lara mig simma, resulterade i att jag den foljande dagen borjade en intensiv
jakt pa korkar, vilka jag letade pa stranderna (jag visste
namligen ej pa den tiden, det som sa manga vanliga
manniskor senare upplyst mig om, namligen att jag inte
behovde ga sa langt efter kork). Har fann jag sa mycket
kork jag ville ha', ty stora farleden gick forbi var stuga
och sjoman och sondagseglande stockholmare rata inte
pilsner och andra i butelj forvarade varor. Sedan jag
fatt tva mjolpasar av tyg hos handlanden och mor, mot
tysthetslofte, hjalpt mig att sy ihop den till en korkdyna
borjade jag varje dag, da hon och jag badade, plaska
omkring i »badsumpen», och da far kom ut nasta sondag vagade jag simma utanfor badhuset, men naturligtvis ej langre, iin att jag kunde ta' tag i badhusvaggen
nar som heist. Korkdynan slappte jag inte den sommarn,
men da jag kom tillbaka nasta sommar, (jag hade ovat
mig flitigt under vintern i Sturebadet) och det var kallt
i vattnet sa att inga andra badade, tog jag mor med
mig, och visade henne, att jag efter mina davarande
begrepp, kunde simma mycket langt och pa alldeles
djupt vatten. Mor blev nojd, — och det drojde inte lange
forran »store > Gunnar sex (6) ar gammal — rodde ensam i baten.
Ja sa borjade jag simma. Men det ar en mycket stor
skillnad mellan simning och simidrott
Jag borjade egentligen ej kappsimma forran jag gick
i andra klassen i »Kungl.» Hogre Reallaroverket pa
Norrmalm. Jag minns sa viil hur det gick till da jag
provsimmade. Vicke »Lindstrom», numera fanrik vid
A VIII, hade sett mig pa landet under sommaren. Det
var fragan om att satta ihop sa manga lag till Skolungdomens vintertiivlingar som mojligt. »Vicke» talade
om for Harald Juhlin, redan da ryktbar for sina prestationer vid Olympiska spelen i Athen, att jag nog kunde
ga tva langder under minuten, »Julle» lat mig folja med
till Malarbadet som pa den tiden genom sin snygghet
inbjod till flitig traning, och dar fick jag simma mot
nagra pojkar som gingo tre a fyra klasser hogre an jag.
Smorj blev det naturligtvis, men efter mycket betankande
lat man mig komma med i femte laget. Dagen for tavlingen nalkades med stora steg och ju narmare den kom
desto mer nervos blev jag. Pa kvallen da tavlingarna
avhollos och simhallen genljod av realarnas »heja-rop»
kan jag ej forneka att nervositeten givit vika for en viss
kiinsla av stolthet over att fa presentera skolan.
»Femte» laget lyckades sla de hatade »latinarnes»
tredje lag och vart eget fjarde lag. Framgangen var
tillracklig for att hos mig viicka det ratta intresset for
kappsimning. Under »Julles» erfarna ledning gjorde jag
sa smaningom framsteg. Jag deltog sedan varje skoltavling i en mandg olika grenar och lyckades ibland ganska
bra. Jag tyckte att det pa den tiden var sa mycket brak
i de da dominerande simklubbarna »S. K. K.» och »Neptun», sa jag ovade mig i flera ar pa egen hand i Sturebadet och gick till Malarbadet endast strax fore tavlingarna for att lara kiinna banan och lara mig vanda
ordentligt.
Sa tranade jag i all ensamhet, tills jag en dag traffade
en yngling, som just kommit over till Real fran Katarina
Realskola. Han hette Nils Jacobsson och torde vara kand
for de fiesta Hellener. Han talade om for mej att han

tillhorde en mycket trevlig forening som hette »P. G
och foreslog att jag skulle ga med honom en kvall for
att se hur de hade det i den klubben. Jag hade inte
varit dar lange forran jag markte att det var klubben
for mig, en sadan sammanhallning, en sadan kamratanda
hade jag ej traffat pa nagon annan stans. Jag blev inskriven samma kvall och »Farbror» kontrollerade mig for
markessimningen. Detta var i September ar 1911. Sedan
dess har jag varit medlem av var klubb och tack vare
»Jacob* i forsta hand som forde mig in i klubben och
Rickard Dahlberg som holl efter mig da det gallde traning, har jag nu fatt representera klubben vid manga
olika tillfallen. I basta form var jag nog 1914 vid Baltiska spelen i Malmo da jag lyckades placera mig pa
andra plats i tavlingen 400 meter fritt simsatt.
Hellener. I vilka tiivlingar ni an deltaga, pa land eller
i vattnet, tank alltid som jag: HELLAS vantar att du
gor ditt basta.»
Eder tillgivne
Gunnar.

MEDLEMSMOTET
for December halles i Hogbergsgatan 17 den 10 Dec.
kl. 7 e. m. Vi skola da visa bilder fran och halla foredrag om en av vara egna resor pa Sverges landsbygd
kanske Dalaresan. Massingsextetten har lovat komma
varjamte nagra andra formagor lovat att medverka. Dessutom bjudes pa ett storartat s. k. kak, varfor varje deltagare ovillkorligt maste medtaga 2 eller 3 sockerbitar.
Med basta vilja i varlden kunna vi namligen icke anskaffa socker.
Vid samma tillfalle hoppas vi fa utdela manga nya
simmarmarken. Forra gangen erhollo tva hurtiga idrottsman market. Den ene, Karl Stenberg, hade borjat med
det svaraste provet och tog sedan de bada andra. Men
sa ar han ock en gammal valkand »all round man». Den
andre, Sven Sjoberg, ar en duktig medlem av skolavdelningen. Han trodde knappt sjiilv, att han skulle kunna
klara det svaraste provet, men kackt och hurtigt gav
han sig i vag och avlade sitt prov med glans.
Till sist ett par ord om pengar. Det ar ratt manga
medlemmar, som icke hava betalt sin arsavgift annu.
Som vi ha' kanske den lagsta arsavgiften av alia klubbar,
ar det ffirstas alldeles nodvandigt for oss, att dessa
avgifter komma in. Det ar oss annars omojligt att klara
alia utgifter, Sista Hellasbladet holl pa att torka in,
emedan vi inga pengar hade till boktryckaren. Jag
ar viss om att drojsmalet med inbetalningen icke beror
pa slarv, utan pa vanlig, ungdomlig obetanksamhet. Men
vi Hellasgrabbar skola fostra oss sjalva till ordning.
Klara upp det har fore nyaret. Da kommer den nya avgiften, och da blir det alltid svarare att betala den gamla.
Lamna den till nagon av Styrelsen eller till Edvin Olofsson.
Ett enkelt satt ar ocksa att skicka pengarna pa postanvisning. Men satt ut tydlig adress, sa att vi kunna skicka
kvittot.
Det finns ocksa en och annan, som har gamla skulder
for biljetter, som han forsSlt. Dem skall du ocksa klara
upp fortast mojligt, sa befriar du Styrelsen fran en
massa bekymmer.

Och sa GOD JUL!
Ordforanden.

Stu va vdel n i n g, Salviigrand 7
(Hornet av Myntgatan, nedanfor

huvudaffaren.)
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KLUBBREKORD
satta t. o. m. 1 November 1916,
Allman idroit.
Lopningar:
100 yards
10.7 s. K. Lindblom
Aspudden Aug. 1913
»
100 mtr
10.8
»
2 »
»
110 » hack 18.4
S. Malm
Osterm. I 15 * 1916
200 »
22.9
K. Lindblom Stadion
14 Juni 1914
400 s>
51.6
»
21 »
»
K. Haglund
»
800 »
1,59.7
Budapest
Juli »
y>
Stadion
3 Sept. 1916
804'/2»
2,2.5
1.000 »
2,44.1
Sven Holm
»
21 Juli 1915
1.500 »
4,12.8
K. Haglund
•»
19 Aug. 1916
»
1.609 »
4,44.2
Sthlm Dick. pok. 1911
3.000 »
9,32.2
E. Malm
Stadion 29 Aug. 1915
»
3.218 »(2eng.)10.24
»
21 Juli »
4.827 »(3eng.)16.12
G. Tomer
»
1 Aug. »
5.000 »
16.18.1
Sven Holm
Osterm. I. 17 »
»
»
10.000 »
33.57.7
Enskede 29 »
»
Vilh.Larsson
l<tim. Ibpn. 16.638.5
Stadion 18 Sept. 1916
20.000 mtr
1,20.15
Nils Lind
Enskede 10 »
»
Vilh. Larsson Aspudden 18 »
Fittjaloppet 1,48,26.6
»
D. Guttman Sthlm
Marathonl. 2,46,57.2
1 Aug. 1916
Stafettlopningar:

44.3 sek. H. Andersson, Malm. Schor;
ling, Linblom, Stadion Sv. Spel. 1916
4x200 . 800
1,34.5 sek. Schorling, Malm, Haglund
Lindblom Stadion 28 Juli 1915
4x400 -- 1.600
3,31.2 s. Andersson, Schorling, Haglund
Malm Stadion Svenska Spelen 1916
100x200x300x400=1000 2,4,1 Linblom, Schorling, Malm. Hag=
lund Stadion 4 September 1916.
10 x 100 - 1.000
1,52.7 Sv. rek. Bo Lindeberg, V. Jansson
E. Pettersson, M. Johansson, K. Hag=
lund N. Sandstrom. H. Andersson,
S. Malm, K. Lindblom, E. Schorling.
Stadion 17 September 1916.
10 x 382 = (Stadionvarv) 9, 5.4 H. Andersson, Sunden, Malmkvist
Lindblom, O Eriksson, Erik Pettersson,
Blomkvist, Schorling, Haglund S. Malm
4 Juni 1916.
Sv. Dagbl. 30 m. lag
1,6,56.3 4 Juni 1916
Kasf:
Diskus basta hand 34.42 m. A. Gustafsson Stadion 17 Juli 1916
»
sam. 1.
59.03 » E. Sundberg Enskede 5 Aug. 1913
Spjut b. h. 46.82 m. G. Malmkvist Stadion 1 Oktober 1916.
» s. I. 71.20 >: J. Halenius
Enskede 7 Juli
1913
Kulst.b. h. 11.92 » H. Wictorin Aspudden 1 Augusti
1915
» s. 1. 21.68 » Hj. Lundberg Stadion 28 Juli
Viktkastn. 6.68 » A. Gustafsson
»
15 Augusti
Hopp.
Hojdhopp
169 cm. K. Hellgren Jonkoping Milit. 1910
Langdhopp 6.56 m. K. Lindblom Aspudden
1 Aug. 1913
»
Trestegshopp 13.36 »
»
17 Juli 1915
Stavhopp
3.73 » M. Nilsson
Stadion Sv. Spelen 1916
St. Langdh. 3.11 » R. Ribe
Enskede 25 Maj 1913
» Hojdh.
1.43 » K. Hellgren Jonkoping Sv. Mast. 1911
Grenhopp
2.17 » E. Backstrom Sthlm
5. Mars »
Mellanhopp 4.04 » C. Sjoberg
»
18 Nov. 1915
Femkamp 3,325.615 p. G. Malmkvist Enskede 23 Juli
1916
Tiokamp 6,180.56 p.
Sthlm
22 Okt.
4x 100 - 400

Fran Malarbadef.
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November 1. 200 mtr fritt simsatt. H. Holmqvist 3,19.4,
B. Skjoldebrand 3,27.4, E. Thomasson 3,53.5, N. Wennstrom 4,00.8, E. Blomberg 4,22.2, B. Billing 4,32-5.
November den 8. 2 langder ryggsim. N. Wennstrom
42.2, H. Holmqvist 43, E. Thomasson 43, B. Billing 47,
E. Hedin 51.6, N. Blomberg 1,03.4.
November den 15. 100 mtr fritt simsatt. H. Holmqvist
1.29, E. Thomasson 1,39.5, N. Wennstrom 1,44.6, H.
Svensson 1,46.6, B. Billing 1.49.2. E. Blomberg 1.55.
Aldre avdelningen:
100 mtr ryggsim den 1 November. Sven Bergstrom
1,33.1, Gosta Nygren 1,42.9, Erik Eriksson 1,44.4, Gunnar
Rooth 1,44.5, Ivan Bolle 1,47.9, Gosta Bergstrom 1,49.5,
Einar Karlsson 1,52.3, Knut Stromberg 1,55.9, Knut
Bostrom 1.56, Sven Malm 1.56,9.
100 mtr Handicap den 8 November. Sven Bergstrom
1,25.1 (pa 6), Gosta Nygren 1,27.2 (pa 10), Karl Bergstrom 1,27.7 (pa ga), Erik Eriksson 1,28.7 (pa 2), Knut
Stromberg- 1,29,6 (pa 1), Wilhelm Goransson 1,29.8 (pa 2),
Ivan Bolle 1,29.8 (pa 2), Sven Wallbom 1,30,7 (pa ga),
Gunnar Rooth 1,39.9 (pa 11).
200 mtr brostsim handicap den 15 November. Josef
Gunnarsson 4,12.7 (pa 15) Sven Bergstrom 4-14 (pa 50)
Knut Stromberg 4.16 (pa 56), Wilh. Goransson 4.20 (pa 43)

ALLMAN IDROTT.
En av vara under sommaren mast framatgaende idrottsman, Karl Haglund, har fait en valfortjant uppmuntran
da han erovrat det Westergrenska traningspriset a 800
mtr for aret.
Bohlin, Sthlms-Kamr., ligger nagot fore, men da B.
erovrat priset a 400 mtr far han avsta det fijrra till
Kalle Hag.
F o r s t a o m g a n g e n i hostens i n o m h u s t a v l i n g a r aro
avslutade med foljande resultat:
Serie I. Staende hojdhopp' Curt Sjoberg 1.30, Nils
Sandstrom, K. Lindblom och Bo Lindeberg 1.25.
Staende langdhopp: Sjoberg 2-90, Linblom 2.79, Sandstrom 2.78, Lindeberg 2,70.5.
Hojdhopp med ansast: Sjoberg 2.60, Sandstrom, Lindell
och Stenberg 1.55.
Poangstallning: C. Sjoberg 21 p. N. Sandstrom 13 p.
K. Lindblom 11 p. Bo Lindeberg 8 p. H. Lindell 6 p.
K. Stenberg 6, p.
Serie II. Mellanhopp: C. Sjoberg 3.73, Lindell 3.37,
Wictorin 3.21, G. Landstrom 3.06, G. Hamrin 2.80.
Grenhopp: Hamrin 2.17, Wictorin 2.05, Sjoberg 2.05,
Sandstrom 2.05, K. Avell 2.05.
Poangstallning: C. Sjoberg 11 p. G. Hamrin 9 p. S.
Wictorin 9 p. H. Lindell 6 p.

Skolavdelningens pristdvlingar under 1916.

Skolavdelningens tavlingar:
Oktober 18. 2 langder fritt simsatt, H. Holmqvist 33.3
H. Svensson 37.2, N. Wennstrom 42.2, B. Billing- 43.2,
E. Ekstrom 46.9, N. Blomberg 48.5, E. Blomberg 50.4.
Oktober 25. 100 mtr brostsim. H. Holmqvist 1,38.2
E. Thomasson 1,49.6, E. Ekstrom 1,51.3, E. Hedin 1.56.
Hj. Karlsson 1,56.4, B. Billing 1,56.6.

Klass A.
Hojdhopp: 1) A. Malm 1.30, 2) A. Ohlsson 1.25 3)
N. Appelkvist 1.25. Spjutkastning: l) M. Hamrin 34.55,
2) A. Malm 27.62, 3) A. Ohlson 27.21. Langdhopp: l)
A. Ohlson, 4.39, 2) M. Hamrin 4.21, 3) N, Appelkvist
4.20. Lopning 60 mtr: 1) Ohlson 9.3, 2) M. Hamrin och N.
Appelkvist 9 5 .
Kulstotning: 1) M. Hamrin 11,00,
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HERRKLADER i elegantaste utforande.

Billiga priser. Storsta lager av SVENSKA & ENGELSKA TYGER i hogflna pen medelkvalitSer,
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Stockholms Nya Juvelerareaffar
A. T. 5852.

Innehavare Arvo Andersson
MALMSKILLNADSOATAN 3 A.

TO JTITT JVBilligt vkl rogleradi fickur.

A. T. 5352.

rekommenderas.
Reparationer utfores a egen verkstad.

iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiil]iiiiiif^£jRl*Zl?LJiS URMAKERI
VESTERlANGGATAN

68. A. Tel. Br. 83.

Medlem i Hellas.

J

Ohlsson 9.73, 3) N. Blomberg 8.15. Trestegshopp:
l)
N. Appelkvist 9.92, 2) A. Malm 9.68, 3) S. Hellstrom 9.40Diskuskastning: 1) M. Hamrin 38-22, 2) S. Hellstrom 36.29
3) A, Ohlson 29.37. Lopning 1000 mtr: l) A. Ohlsson
3.21, 2) M. Hamrin 3,22.5 3) N. Appelkvist 3.22.5.
Trekamp: (Hojdhopp, 100 mtr, spjutkastning) Hojdhopp:
1) M. Hamrin 1.30, 2) A. Malm 1.30, 3) N. Appelkvist
1.30. 100 mtr: 1) M. Hamrin 13.8, 2) A. Malm 14.2,3)
S. Hellstrom 14.6. Spjutkastning: (hoger hand) 1) S. Hellstrom 27.79, 2) M. Hamrin 23.92, 3) N. Appelkvist 17.33.
Resultat: l) M. Hamrin 19 point, 2) S. Hellstrom 14
point 3) N. Appelkvist 11 point.
(Forts.)

Meddelanden
Av en intresserad medlem, N. Blomberg, har klubben
genom dennes principal fatt mottaga en del bocker till
premier inom skolavdelningen, for vilket ett tack framfores.
*
I skolavdelningens simtavlingar komma att utdelas s. k.
flitpris till de som flitigast deltaga.
*
Idrottsmdrhet! De som annu ha simprovet kvar att avlagga skola vandra upp i Miilarbadet pa Onsdagskvallarna
dar Oscar Eriksson eller annan kontrollerar.

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

M. U. Lind & C:o Eftr.
11
TEATER!
Redan nu kan meddelas att var sedvanliga amatorteater ater blir av. Foregaende sasong klarade vi ju sa
grannt »Hostermans Uskors» vilket inger de biista forhoppningar om vad »regissoren» f. n. har i kikaren. Vad
det blir, tid och plats m. m. meddelas i nasta nr.
*

GOTGATAIN 11
JUL- och NYARSHALSNING I HELLASBLADET mottages
om namn och 50 ore sandes till antingen Lundkvist,
Olofsson eller Eriksson.

Disiviktmasterskapen i simning

agde rum Sondagen den 27 November med var klubb samt
Stockholms Kappsimningsklubb som arrangorer.
Ytterst blevo tavlingarna en jamn kamp mellan klubbarnas
Prisutdelningen for var Soderpokalstavling agde rum
»formagor» da de aldre beslutat i handelse de startade
den 19 November a Gillet. Fullt med folk, ljusa farger yngste
deltaga utom tavlan. Till ett kommande ar ar det gladjande nog
glada anleten, lyckliga pristagare och belatna arrangorer. meningen att utbyta dessa tavlingar mot juniormasterskap vilka
Laste Ni I.-B. den 20, om var »Lyckliga ungdom.»?
sakert hava ett stocre mil att fylla, till fromma for huvudstadens
Skolavdelningens prisutdelning blir i samband med simsport och dess utovare.
Vara pojkar skotte sig med glans och hemtorde 3 distriktmas*
Decembermotet den 10, a 13 Hogbergsgatan.
terskap. Rooth pa 500 mtr fritt simsatt efter en mycket spanstig
De kamrater som hade pris att utfa a Gillet men ej simning, vida overlagsna sina konkurrenter, tiden dalig: 8.20.4.
voro dar, bliva vid detta tillfalle iiven ihagkomna.
Sven Bergstrom pa 100 mtr ryggsim, tid 1.33.6 samt Knutte
Stromberg pa 200 mtr brostsim, tid 3.22.8. »Nisse ]akob» och
*
Nygren hade en dalig dag pa 100 mtr fritt simsatt varavs G6sta»
A idrottsriksdagen i forsta kammaren pa Sondagen blev pasimmad och ett troligen givet masterskap gick honom
fingo vi nojet mottaga Riksforbundets vandringspris for ifran. Nu blevo de resp. 2 och 3 man. »Moppc» blev 4 i raka
bland ett tiotal deltagare. Tavlingarna slots med en polo«
foreningar som avlagt fiesta godkanda prov for Idrotts- hopp
match mellan Neptun och ett forsvagat pololag fran »Kappis»
market. Vi hade 24 prov 1915 och erovrade darmed vilken dock de sistnamnde vunno med 4 mal mot 1.
priset for ett ar framat forsta gangen det utdelades.
Prisutdeln. forrattades omedelbart i Hallen efter tavlingarna.
For innevarande ar ha' vi nagra fler prov klara men
osakert ar huruvida vi i konkurrensen med Sverges ovriga
klubbar kunna behalla priset ifraga. Har var och en gjort Gynna vavt medlemsblads annonsorer!
vad han kunnat?

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

