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HELLAS' fern orclforande genom area: Farbror (i mitten); Sven Wallbom (t.v.); Oskar Eriksson- Rolf ntllen
nuvarande ordf. och Birger Malm (t. h.).



HELLENER nar Ni koper sport-
grejor.kom ihag den
fina inkopskallan

Stockholms Velocipedaffar
Kungsgatan 53 Tel. 113483, 2O 02 49

(r STOIT UR&U.J1UL1 ,
St. NYGATAN 46, Telefon 20 25 56 \J I I 11\A FILTAR

STARKA STRUMPOR
GODA GARNER

hundlii hellenorna erkiint bra hos

S:t Paulstatan 5 Hornsjjatan 69 6 Gotgatan 60
Tel 4 0 2 7 5 7 Tel. 4 4 1 2 2 4 Tel 435805

A.-B.

H. M, Konungens
Hovleverantor

A R V I D L I N D A H L S
PALS-MODE-AFFAR

Kungl. Hovleverantor

Biblioteksgatan 7, Stockholm

Telefon: 107600, 107612 Engros: 1176 13
H.K.H. Kronprinsens

Hovleverantor

Tandldkare

S V E N A X E L S S O N
Vasagatan 14, III Telefon 202240

Mottagning efter overenskommelse pr telefon.

Infort genom Stockholms Tandlakareforening.

KIubLmarLen - Forljansllecken - KIuLL-

mastersKapsteclcen • JVIeaaljer - rlalteiter
Skisser och kostnadsforslag f r i l l pa begaran!

Kungsgalan 17 C. C. SPORRONG & Co. SlkU 1

Beloningar vid jiibileet
Vid jubileumsfesten utdelades Hellas'

hederstecken i guld till Acke Johans-
son och Ernst Sjolander. Standiga leda-
moter blev vara handbollsgrabbar: Allan
och Ame Adolfsson, Gustaf Andersson,
Lage Andersson, Ake Bjbrkman, Roland
Mattsson, Lennart Nordeinmark, Bertil
Olsson, Henry Sagstrom och Sten
Schonberger.

Klubbens guldmedalj tilldelades Len-
nart Brunnhage och Sven-Olle Shonber-
ger, medan Curt Eklov, Yngve Elm-
gren, Olof Groth (Sv. Dagbladet), Mats
Hellstadius och Hellasbladets red. fick
fortjanstplaketten. Vart fortjansttecken
i silver fick: Bror Andersson, Palle
Bjorldund, Carl Eddie Lund, Ake K.
Lundvist, Alf Malm och Sten Ringblom.
Bordtennisspelaren Sven Olsson samt
Lasso Akerlind fick klubbens standar i
miniatyr.

En del 25-arsmarken delades ocksa
ut. Namnen pa "tjugofemaringarna"
publicerades i forra numret, men endast
tre av de namngivna hade kommit till-
stiides.

Stockholms IdrOttsfiirbund belonade
ocksa en del hellener. S&ledes fick
Farbror mottaga deras guldmedalj med
diplom. Samma ara kom ocksa Sima
Lundkvist till del. Populart! Rolf Dillein,
Allan Adolfsson och signaturen fick for-
bundets fortjansttecken i silver jarnte
diplom, och en del grabbar fick enbart
diplom. Bland de sistnamnda marktes
Harry Andersson. Bror Andersson,
Kuno Lofgrew m. ffl.

S o n n y .

Gymnastiken
for fullt i Sodra Latin under

Carl-Eddie Lundhs ledning. Friidrotts-
sektionen ser med noje aven andra sek-
tionsmedlemmar plagas. Ryktet bar ve-
lat formala, att en del tennisspelare
vagat sig dit — och overlevt! Vi skulle
sued gladje se exempelvis bandylageai
skaffa sig kondition, balans och smi-
dighet genom gymnastik. Med mera all-
var i traningen kanske de sluta att aka
hiss i seriesystemet. ..

Valkomna till Sodra Latin, grabbar!
Mandagarna startar vi kl. 19 och tors-
dagarna kl. 20.

Hellas' teateraftnar aterkommer!
— Men i annan form —

Bordtennissektionen bar abonnerat
Odeon Teatern onsdagen den 24 novem-
ber 1948. 749 biljetter till drygt 25 %
reducerade priser. Biljetter kan rekvire-
ras genom Bjorn Wennerlund, Ringva-
gen 123, 3 tr., tel. 424496, efter kl.
18.00, eller Bertil Backstrom mellan kl.
9—17. Tel.: 104051.

"Stickan" Hedenstrom
var uttagen till Nordiska landskampen
i orientering men maste pa grund av
skada avsta frail deltagande.



Lennart Moberg:

Helgjuten hellensk helafton
Angena'ma overraskningar tilltalar

alltid os's manniskor. Med vetskapen
om delta synes mig de ansvariga for
Hellas' 40-arsjubileum ha skridit till
verket, ty raera viirdigt och gemytligt
kimde val knappast jubilee! firats.
Fran programhafte till sista dansen
var del "gediget arbete", dar de sma,
sma detaljerna blev fyllningen i en
stor harlig tarta. .la, det var ett 1'a-
miljeliv, som man i vanliga fall endast
brukar kunna tillgodorakna den
trangre familjekretsen.

Gillets idrottsanliiggning (= fest-
sal) var till sista plats besatt, nar
Conny Karlssons kvintett spelade upp
"De' a grabben me 'chocla' i" och
"Bojarcrnas intag" borjade. Pa Sta-
dion-vis passerades vaktmastare, vand-
kors och anslag till olika sektioner.
De redan i programme! numrerade
deltagarna (manliga) soktc upp sina
raotsvarigheter av det motsatta konet
och borjade en "la'ttare joggning".
Tage Eriksson inspekterade banan
och fann den sviktfull och mogen for
ett och annat rekord. Kanske dock en
aning hard pa sjalva ytan.

"Tavlingarna" borjade som vanligt
a'r rned den for Stockholm snart legen-
dariske speakern Sven Lindhagen.
Han ensam forresten svarade for ma-
rathon'oppet, da ban kvallen igenom
underholl oss alia med sin vanliga
bravur, dvs. roande, kvickt och ge-
mytligt.

Efter ingressen fortsatte tavlingar-
na med "litet innanfor vasten", en
inte alldelcs obekant gren. Och det
var nagra tjadrar som fatt satta livet
till. Sa varfor "Birre" i sin Soliditets-
annons i programmet hade en rubrik
"Fagel eller fisk?" kan jag inte forsta.
Det var ju fagel.

Sorn alltid pa jubileer blir det gott
om tal. Sa iiven bar. Men korta, karn-
fulla och mycketsagande tal. Jag
minns med gladje Riksidrottsforbun-
dets, Matteuspojkarnas och Handbolls-
forbundets Gosta Bjorck. Hans tal kom
sa dirckt fran hjartat, och bans hyll-
ning till den genornsympatiske Sven-
Olle Schonberger var rorande att

bora. Talet gick alldeles sakert ocksa
direkt till varldsmastarens inre for
forvaring.

Da talen voro manga delades delta-
garna in i heat med en talare i varje.
Ingen talare fick borja forriin Sven
presenterat honom och Gunnar Hei-
denblad med startpistolen i hogsta
hugg kommenderat: "Pa Edra platser
— fardiga — pang". Men, knappte
lidtagarna tiden pa roken? Vad sager
"Sima"?

Hela 3 minuter fick varje talare.
Efter 2 minuter ringde klockan for
sista varvet. Lasse Akerlind skotte
pimktligt det stora "Froken Ur", och
efter talet kommenterade Sven tiden
i forhallande till vederborandes tidi-
gare insatser pa idrottens omrade.

Svensk mastare i tal blev en man
vid namn Wulcan, inte alldeles okiind
i Sparviigens G. I. F. Han samlade sig
langc, drog djupt efter andan, kastade
en snabb blick runt "laktarna", fuk-
tadc lapparna och sa': "Hellas! —
Fortsatt framat!" Klockorna hann
aldrig sattas i gang, men tiden upp-
skatades till inofficiellt varldsrekord.

Nu hade "Dillas" syart att fa in det
sista av glassen. Det hade hopat sig
med presenter i form av silver, stan-
dar, diplom m. m. Men s'tyr ban Hellas
kan ban val ocksa styra en sked till
ratt plats, och nagra missoden note-
rades ej.

Vi yngre generationer, som inte
kanner Farbror, forvanades likaval
som de aldre over bans vitalitet och
ungdomliga satt. Allt som oftast av-
varjande hedersomnamnanden och
smickrande tal, kunde ban till slut
inte undga att sjalv ta till orda, enkelt,
karnfullt och samtidigt sa hjartligt.
Vi senterade bans tal och annu mer
bans narvaro. Vi gladdes at de hyll-
ningar som kom honom till del, till
bans person och fostrargarning.

"Ynglingen" Sven Wallbom holl talet
till kvinnan. Han syntes sarskilt lam-
pad, ty jag tror faktiskt, att alia da-
merna va'nde sig mot just honom, nar
han skalade for kvinnan. Det fanns

Mottagning enligl overenskommelse pr telefon 102429, 102430.
Medlem av Sthlms Tandlabareforen.

besvikna bordskavaljerer! Kanske
i. o. m. nagon kavaljer betalat den
vara, som nu bans dam hojde mot
kvinnosakstalaren.

Tavlingarna fortsatte, och den in-
bjudna pressen s'yntes njuta i stora
drag. Men sa voro ta'vlingarna ocksa
fullodiga. Dar hade vi "Mr Jones",
"Henry", "Blue Bertil" m. fl. och sa
"Sven" i I. B. Fotografer hade vi ock-
sa, fast "Peddy" saknades.

Da vi erhallit tillrackligt med vita-
miner och na'ring, var det dags for
mera rorande saker. Gemensamt, dock
heist 2 och 2, fingo vi rora pa benen
samtidigt som .musikliiktaren genljod
av smaktande hel- och halvtoner m. fl.
varianter. De tre tidigare under kval-
len med klingande spel hissade Hellas-
standaren slog i den svaga brisen fran
snabbfotade varelser pa banan. Ivar
Liljekvist slog ocksa — pa trumman
— for de sista 50-oresprogrammen.
Ja, sa kan det ga, nar det blir im-
portstopp pa bilar.

Och sa en ny start. Eller blir det
ett hopp. Nej ingenting sadant! Utan
var alltid omvalde redaktor Rolf \V.,
som med sedvanlig Eriksdalshalls-
nyarsaftonsbravur presenterade "Hel-
lasvalsen". Sedan presenterade han
ocksa en Hellasgrabb, som pastods
beta Rune Halvarsson. Och den killen
kom och skrot med, att han hade hela
ensemblen med sig. Diir saknades
varken Anders de Wahl, Holger L6-
wenadler eller Bullen Berglund. Men
basla Rune H.! Allt var bra, skickligt
och inte minst uppskattat, men var
tog denna ensemble vagen i stafetten.
Sa manga man och intet deltagande.
Roligt i alia fall att ha en sa ktind
klubbkompis. Kan vi inte trana ihop?
For stafett?

Guldregn! Guld och silver och andra
metaller regnade sedan pa en utvald
skara. Aven ransonerat papper kom
manga till del.

Den tvattiikta hellenen kunde val
knappast undga att gladjas at den
enighet samtliga talare visade, nar det
gallde Hellas' som ungdomsfostrare

Rlddaregatan 14
626267 — 626426



Foreningsmarken - Medaljer - Plaketter
Rekvirera katalog! Begar offert!

LAGERSTROMS FABRIKS A.B. Essingebrogatan 2, Lilla Essingen. Telefon 51 85 00

och ideellt arbetande sammanslutning.
Matte detta frasfria berom sporra oss
till att uppratthalla var klubbs goda
anda, utvidga den och lata den
genomsyra varje medlem. Hellas-rykte
och ara beror inte enbart pa Over-
styrelsen eller nagon sektion. Den
beror pa oss andra medlemmar. Kom
ihag, att pa vart upptradande, Ditt
och mitt upptradande, betygsatts hela
klubben. Glom inte en sadan festlig
kvall, som vart 40-ariga jubileum.
Det fanns sa mycket att gomma inom-
bords och tanka pa. Bade roligt och
allvarligt. Litet eftertanke skadar
aldrig.

Alltnog. Tiden gick aven pa stopp-
uret. Publiken borjade dra sig mot
utgangen. Vi hade sett ett arrange-
mang, som var av hogsta kvalitet.
Valuta hade vi fatt for vara pengar
till fullo. Aven den som till aventyrs •
kopt tva program. Betyget blir a+!
'Stort A hade det blivit om jag fatt en
portion glass med hem till min hustru.

Vi deltagare och askadare tackar Er
arrangorer "Dillas", Sven T.,
"Palle", Allan, Gunnar och "Roffe" -
for ett gediget program, for Ert stora
arbete och for ett i sltt slag unikt
jubileum. Vi ha nu en innerlig for-
hoppning om Hellas' fortsatta fram-
marsch pa ideell, fostrande och sam-
hallsbeframjande vag!

Ungdomslraff.
Sondagen den 7 november blir det

en ungdomstraff ute vid Hellasgarden.
Programmet kommer att omfatta en
4-kamp med hemliga grenar och som
avslutning en cupturnering i fotboll,
darefter baslu. Efterat samlas vi i
Gillestugan for ev. prisutdelning med
kaffe. Kom mangrant, en kul sondag
garanteras. Kl. 10.00 satter vi igang.

Mdnadens Ungdomsgrabb.
Vi utlovade i Hellasbladets julinum-

mer, att vi i fortsattningen skulle
presentera "manadens ungdomsgrabb"
i varje nummer av bladet. Tyvarr mis-
sade vi forra numret, och i detta
fanns ingen plats1. I julnumret skall
vi dock uppfylla vart lofte och pre-
senterar da 2 pa en gang. Hedersom-
namnande i Hellasbladet, det ar val
nagot att ga in for, eller hur grabbar?

Sportgrejor for kalla arstider

Sport & Velocipedaffaren
John Peterson

koper du bast hos

"JOHN - PELLE"
Aktuellt just nu:
Jackor av skinn, ylle cch vindtyg
Golvbyxor korta gra och bid
Slalombyxor gra och bla
Vandrarskor becksomssydda
Skidkangor vanliga och slalom

Kompasser Silva, kartfodral, kartor.
Ryggsackar aven Bergans norska

Gotgatan 58 (mitt emot Gb'ta Lejon)
Tel. 412850, 422211
Stora Nygatan 20 — Tel. 111670

Novembertraff.
I slutet av november planerar vi

en kvallstraff i Sofia ungdomsgard,
Folkungagatan 119, med ett bra pro-
gram. Bered dig redan nu pa den. Det
ar sedan meningen att vi skall traffas
en kvall i manaden under hela vin-
tern, forslagsvis forsta tisdagen i
varje manad, aven da i Sofia ung-
domsgard, dar vi bar mojlighet att dis-
ponera trevliga lokaler for var verk-
samhet. I samband med Sofia ung-
domsgard kan vi meddela, att den-
samma invigdes onsdagen den 27 okto-
ber da aven en konstutstallning dar-
stades agde rum. De idrottsklubbar,
som har sin verksamhet inom for-
samlingen fick samtidigt propagera for
sin klubb, och vi i Hellas var givel-
vis med pa ett horn.

Ungdomarna i Hellas har visat
framfotterna i vanlig ordning under
den tid av aret som gatt. Vi hanvisa
till resultatlistor i nasta nummer, da
vi aterkommer.

Glom inte traffen sondagen den 7
november kl. 10.00.

Veil molt!
U. K.

KM i nattorientering
vanns av Hedenstrom. Denna tiivling
gick i samband med DM i nattoriente-
ring. "Heden" placerade sig som fyra
och etta av hellenerna. Tavlingen iigde
rum i trakterna av Sodertalje den 1
September. 'Skogsluffarna hade lagt en
lang och kriivande bana. Ake Ivarsson
placerade sig pa fjortonde plats, och
Lasse Akerlind pa tjugoforsta. Saledes
kom de respektive 2 och 31 KM,



HOSTTID - RUSTTID

Mycket for hemmets rustning
tinner Ni hos

HARRY GENBORN - MEDLEM I HELLAS
Karlaplan 7 - Telefoner 628760.620720, 620721

Ungdomsledaren har ordet
Lat mig forst som sist konstatera,

att del ar en ren gladje att ha hand
om ett sadant glatt och kampavilligt
gang grabbar, som i ar ha fort Hellas'
farger med den aran. Jag skall har-
nedan liimna en liten resume over
deras segertag i Stockholm och om-
kringliggande nejder och borjar da
med den framgangsrikaste gruppen av
av Hellas' "coming men", B-ungdo-
marna. Dar ha vi ett par sadana suve-
rana grabbar som Bengt Ruden och
William Robinsson, vilka inte tagit
stryk i nagon av sina specialgrenar
(kula resp. 80 m) i ar, och de ha aven
lagt sig till med yar sitt ungdomsre-
kord. En som kvicknade till pa sen-
sommaren var Sven-Olov de Verdier,
vilken nadde det goda resultatet 1,67
i hojd (nasta ar hoppas jag kunna
ransonera tel. samtalen till dig Sven-
Olov. . . ) .

Bland A-ungdomarna som visat sig
pa styva linan marks Lennart Eke-
hmd. Lennart springer annu nagot
okoncentrerat, men vi hoppas pa ho-
nom. Sedan ha vi mangkamparamne-
na Ake Fait och Erik Enochsson, som
fatt grabbarna i andra klubbar att
darra i knavecken i vilken gren de an
s'tartat. I det yngsta gardet ha vi
pojkar som Karl-Erik Persson, Bert
Reuterwall, Leif Sandin, Rein Tiikk,
Ake Callander och Tonnes Perbro,
vilka sakert komma att hora av sig sa
smaningom.

Bland sommarens tavlingar vill jag
namna foljande:

Norrlandska Ungdomsspelen i
Soderhamn ft juli.

1.000 m: 1. Lennart Ekelund 2.43.0
Langd: 1. Ake Fait 6.15
Hojd: Erik Enochsson . 1.60
100m hack: Erik Enochsson. 16.1

li-nngdom :
Kula: 1. Bengt Ruden . . . 12.95
Diskus: 1. Bengt Ruden . . . 32.02

Flatenspelen:
100 m: B. Ljungberg 11.8

G. Vergi 12.1
Hojd: R. Andersson 1.60

B-ungdom:
Kula: B. Lindholm

R. Lindkvist
11.56
10.25

C-ungdom:
60 m: Bert Reuterwall . . . 8.3

K. E. Persson 8.6
O. Broman 8.9

Langd: B. Reuterwall 4.81
S. Samuelsson 4.64

Kula: 0. Broman 8.09
B. Kjellstrom 7.04

Hellas Jubileumsspel 21—22 au(j/usti.
I samband med dessa tavlingar ut-

kampade vi en klubbmatch mot Vi-
kingen, Goteborg. Dar fick vi en ren-
harig tilltvalning, men det gar val
flera tag. . . Ett hoppas jag vi kan
taga ned till Goteborg i var, och da
ska vi trycka dit "kallarna" trots at t
det ar ett sympatiskt gang.

De basta resultaten:
A-ungdom:
800 m:

Langd:

Spjut:
Hojd:

B-ungdom:
80 m: -

Kula:

Lennart Ekelund . . 2.02.8
(nytt ungdomsrekord)
Ake Fait 6.06
Olle Ges'ter 5.94
Folke Olsson 45.87
Erik Enochsson . 1.60

William Robinsson. 9.4
(nytt ungdomsrekord)
Bengt Ruden 15.57
(4 kg)

Uppsala den 1 September:
En trevlig tripp, diar vi aven kimde

utkampa UM i miniatyrgolf, dar mang-
i'restaren Erik Enochsson visade sin
klass aven pa det ornradet. I skym-
undan av den tavlingen uppnaddes
bl. a. foljande res'ultat:
A-ungdom :
100 m: Per Lofkvist 11.5

Bertil Ljungberg . . 11.8
Olle Gester 11.9

400 m: Rolf Andersson . . . 57.0
100m hack :G. Welin 15.0
1.000 m: B.O. Hansson 2.56.2

Olle Osterberg 2.56.2
Langd: Ake Fait 6.37

Erik Enochsson . . 6.16
B-ungdom:
80 m: William Robinsson 9.4
Kula: Bengt Ruden 13.90
Langd: W. Robinsson . . . . 5.82

Samma dag tavlade 25 Hellasgrab-
bar i Sofiaspelen, och dar segrade
foljande:
B-ungdom:
Hojd: Sven-Olov de Verdier 1.60
C-unydom:
Langd: Leif Sandin
00 m: Leif Sandin
D-ungdom :
60 m: Karl-Erik Persson . .

/ MP:s ungdomstavlingar
blev Hellas basta klubb sammanlagt,
och dar satte bl. a. Ruden nytt ung-
domsrekord for B-ungdomar i kula
med 14.15 m. Vidare nadde bland A-
ungdomarna Sven Larsson 13.71 i kula
och Robinsson segrade pa 80 m med
tiden 9.5.

For pris'utdelning och efterprat
m. m. traffas vi ute vid Hellasgarden
den 6 nov. kl. 19.30. Grabbar glom cj
bort gymnastiken pa mandagar kl.
19—21, torsdagar kl. 20—21 samt
skogspromenader pa sondagarna.

Karl-Erik.

rfet goiter
vand Eder med fortroende till

HAGLUXD & ERICSON BOHTRYCKERI AB
Blekingegalan 61 S T O C K H O L M Tel. (vSxel) 440640



Mobilisering
Bordtennis'sektionen arrangerar DM

i bordtennis 1948 den 25, 27 och 28
november i Medborgarhnset, en tav-
ling med ca GOO deltagare, varfor det
fordras massor av arbetsvilliga kraf-
ler och prisdonatorer. Sektionen vad-
jar till alia, som kan, att hjalpa till.
Om du kan nagot om bordtennis iir
bra, men ej nodvandigt. Anmal till
nagon av dem, som aberopas i Odeon-
notisen.

Bordtennis
Serierna har borjat mycket lovande.

I Stockholms-serien ar ungdomslaget
och B-laget hittills obesegrade, medan
A-laget i forsta matchen akte pa pum-
pen mot de senaste arens mastare
Stockholms IF. Resultat: 2—8. Sedan
gick det emellertid biittre med 8—4
mot Djurgarden och 9—1 mot den
nya soderkonkurrenten Soders BTK.

I allsvenskan har grabbarna klarat
sig gott med fi—4 mot Falun och 8—2
mot Vendelso. Borjan har alltsa varit
bra, trots den trakiga in ledningen med
diverse spelarutflykter i tidningarnas
sportspalter till konkurrentklubbar.
Vi far se hur fortsat tningen blir.

Brollan.

Bowlarna
firar sin 25-ariga tillvaro med en fest-
lighet pa Tattersall, lordagen den fi
november. Red. for sin de! tycker, att
denna jubileumsfes.tlighet gott kunnat
firas tillsammans1 med klubbens fest
med anledning av de 40. Visserligen
ar bowlarna sa att saga en klubb i
klubben, men anda .. .

Valvillig press
Pressen var naturligtvis inbjuden

till vart jubileurasfirande. Deras re-
presentanter verkade att trivas, vilket
ocksa framgick av deras referat av
kviillen. Vi gora en del utdrag ur de
olika tidningarna:

Sv. D.
Sim- och Idrottsklubben Hellas 40-

arsjubilerade pa lordagskvallen med
en trevlig samrnankomst pa Gillet,
som fordelaktigt brot den slentrian-
mussiga bankettrnallen.

DN
Hellas hade kommil pa den trevliga

iden att ordna sin 40-arsfest pa Gil'et
pa lordagskvallen som en Stadiontav-
ling med vaktmastare, vandkors, pro-
gramforslUjning, flaggceremoni, spea-
ker och starter. — — —

/ AB skrev Mr Jones:
Ide for jabileer

Program med signalsystemet, pro-
gram 50 ore — gasterna vid Hellas
40-arsjubileum pa lordagen plundra-
des redan vid rockavdragningen, och
hela jubileet var upplagt som en
Stadiontavling med vaktmastare, turn-
stiles, flagghis'sning, speaker (Lind-
hagen); talarna ...

I Expressen berattade Gala-Peter pa
sitt speciella salt och niamnde en hel
del av dagens honoratiorcs av olika
argangar.

Ja, se det var en fest.
Red.

Orienterarnas
egen tidning Budkavlen bar utkommit
med ett hostnurnmer. Ny redaktor ar
Arne Marteng, som eftertratt Ake
Ivarsson. Det ar tydligen lattare att
skaka fram redaktorer till denna tid-
ning an till Hellasbladet.

Hjalpare

Hellaskamrater
VID KOP AV UR

viind Eder raed fortroende till

Urmakare Oscar Yourstone & Son
Nybrogatan 12

Ur repareras. — Kostnadsforslag lamnas.

Ring vi hamta och hemsanda!

MOVADO Tel- 61 36 27-

Hellas' overstyrelse far till nedan-
staende personer rikta ett varmt tack
for god hjalp i skilda former i sam-
band med vart 40-ars'jubileuni:

Ernst Sjolandcr
Birger Malm
Rolf Dillen
Curt Angur
Yngve Elmgren
'Sven Blumenthal
Erik Blumenthal
Georg Robell
Helmer Rydholm
Gunnar Malm
Simon Alenius
Sigge Pernbeck
Nils Sjobladh
Harry Andersson
Arnold de Champs
Hagbard Dennel
Gos'ta Zuekerman
Ake Ivarsson
Herman Brunnback
Carl Nelson
Sven Axelsson

Senkommet tack!
llasse Berglind, simrnargrabb i

Hellas, bad en gang pa forsommaren
red. att fa en tacknotis inford i Hellas-
bladet. Han hade namligen gatt astad
och gift sig s'amt blivit uppvaktad av
Hellas-kamrater. Tyvarr glomde red.
av att infora den lilla notisen. Sam-
vetet vaknade dock, niir Hasse hytle
med naven en badkvall for litet sedan.
Naval, battre sent an aldrig: Hasse
med fru Margot tackar for viinlig upp-
vaktning med anledning av brollopet.
Och red. her om ursakt for slarvet.

NASTA NUMMEB
av Hellasbladet skall utkomma till jul.
Bidrag bor vara redaktoren tillhanda
forata dagarna i december.

vctd Ni bthover!

Guld, silver, tenn

sportpriser,

forlovningsringar etc.

finner Ni hos

Juvelerare Martin Elmblad
Skanegatan 71 - Tel. 41 46 93

Reparationer utfiire<> a egen verkstad



GH-spalten

svumputf iykt

Deltdfjarna man- och kvinnogrant samlade.

Svamputflykten med darner gick av
stapeln den 19 September. Kosan styr-
des pa inbjudan av Yngve Elfgren ut
till bans sommarresidens pa Ingaro.
Vid busens avgang hade 16 st. vuxna
och 1 st. barn in funni t sig. Vid Skals-
mara motte Yngve och tog hand om
vara matvaskor, som pr bil transpor-
terades till traffpunkten. Vi deltagare
fors'ags med kartor och sa delade vi
oss i 2 grupper, som gingo okanda
oden till motes. I borjan var (let

dar val- kladda herrar
traffas.

visst litet klent med fynden, sa att
t. o. m. enstjarnig vara fick slinka
med, men sa smaningom borjade kan-
tarcllerna sticka upp som svampar ur
jorden, och pa kort tid fylldes kor-
garna av idel adel vara. En del av
viinstra gruppen h511 for mycket at
vanster, men efter en lugn och sak-
!ig diskussion enade man sig om ratta
vagen och kom lyckligt fram till be-
stammelseorten.

Nu bjods tillfalle till bastu och ett
efterfoljande dopp, och sedan sma-
kade det harliga sill- och ostbordet
nagot alldeles extra. De medhavda
smorgasarna fick i stor utstrackning
ga i retur, da deltagarna, som nu okats'
till 25 vuxna och 9 barn, forst la'n-
sade sillbordet, vilket var beniknat for
40 vuxna.

Man beundrade varandras svamp-
korgar, :s.om fatt utdrygas med pasar.
Och Nisse Luthman bar sin ragade
mossa lika omt, som hade det varit en
baby, medan fru Gosta Bergstrom for-
gaves sokte fa sina spindelskivlingar
under beteckningen blamusseroner.
Dillen klev oforskrackt fram och sjong
solo, och sedan Oskar Ericson upp-
tackt Backis mjolkliter blev denna

med oforstalld gladje beskadad av
alia och envar. Yngve, ikladd sin
basta skargardsutstyrs'el med blabyxor
nedstuckna i stovlarna och vegamos-
sa, gick omkring och irniterade Dels-
bostintan med att samla sin hjord
genom att blasa, viss'erligen inte i na-
verlur, men i horn.

Sedan vidtog den idrottsliga delen
i form av pilkastning och varpa
mellan utlottade par, dam—herre. Som
segrare utgick paret fru Luthman—
Yngve Elmgren. Yngve med fru hade
ocksa skankt priserna, men da Yngve
inte garna kunde ta emot det av ho-
nom s.jalv skiinkta priset, gick aven
detta till bans kvinnliga partner. Pa-
ret fru Backstrom—Oskar Ericson
raddadc med saker marginal jumbo-
priset. Samtliga barn fick priser i en
speciell tavling, varfor gladjen bland
dem var allman.

Oskar frambar gasternas tack, och
det var en glad och belaten skara,
som sedan pr apostlahastar eller olika
bilar tog sig ned till stora vagen och
busshallplatsen, for vidare befordran
till huvudstaden och valen.

Om man nu skulle ge Yngve en fin
och forsynt vink, sa kan han notera,
att skulle han handelsevis komma pa
en sa'n har ide en gang om aret, sa
iir arets deltagare man- och kvinn-
grant med i forsattningen.

Till slut ett hjartligt tack fran alia
oss mykologer till Yngve med fru for
en genomlyckad dag, som bara gick
alltfor fort!

B.

Har Uli hort
viskningen om

alt Hellasbladets mangarige redaktor,
Rolf W. Jonson, fyller fyrtio ar
15rdagen den 13 november och

att alia Hellasbladets lasare framfora
sina hjiirtligaste lyckonskningar
pa hogtids'dagen.

Sven T.

K U N G S G A T A N 2 ST. N Y G A T A N 3 5

Skor till hcla familjen
i storsta urval och forna'msta fabrikat.

TEX SKOMAGASIN
Gotgatan 35 — Folkungagatan 55



Klicheer, fec/cn/ngar,

refusc/ier.
A.-B. STOCKHOLMS KEMIGRAFISKA ANSTALT

Mastersamuelsgatan 54 - Telefon: 209957, 209958

Till tavlingar och matcher
pa bortaplan aker Ni bast
och billigast med

Gula bussarna
Busstrafiken Stockholm—
Bjorknas—Varmdo.
Postadress: Klinten.

Tel. 150020.

Hen- och
Damfrisersalong

Folkungagatan 68
Telefon 434810

BAR-LOCK-INSTITUTET
Handelsskola under statsinspektion

Handelsgymnasiekurser. Ettariga och sexmanaders korrespondent- och
handelskurser. Ettarig sekreterarkurs. Ettarig ekonomisk industrikurs,
amneskurser i stenografi, svensk och utliindsk handelskorrespondens,

bokforing, maskinskrivning.

Dag- och kvallsskola
Mastersamuelsgatan 22 Telefon 1007 53 108518 108566

Hellenska lopare!

Bast loper man med
"FINISH" FJADRANDE SPIKSKOR.
Samtliga varldsrekord fran 1500 — 5000 m.
5ro satta med "FINISH" VITA SPIKSKOR.

Tillverkare:

I D R O T T S M A G A S I N E T
Birger Jarlsgatan 5 — STOCKHOLM — Tel. vaxei 2OSS25.

ALL! for Hellas-sport!
Al AMI! KS Cykel-••&. Sporlafffir

Edvin R. A lander
Adolf Fredriks Kyrkogata 15 Telefon: 206664.

Arg. 33

Redaktor: Rolf W. Jonson
Josseforsvagen 4,
Telefon 493408

H E L.L-A S B L A B E T

Stureby
Utkommer varannan manad,

Ansvarig utgivare:
E. A. Lundkvist

Expedition:

Nr 5

Sven Erik Carls son
Tiarhovsgatan 22
Tel. 40450$


