
50-arsjubileet pa Grand den 25 okt. blev en verk-
m 7~! I c ' ineo ligt festlig tillstallning, som det behovs stb'rre
Nummer 6 Argang 5 nov. 1958 utrymme ^ flet GH.aren tllUter fdx att raer utf8lv

ligt mala handelserna under den c:a 10 tirrenar
langa samvaron med spetsarna inora svensk idrott och hellener och hellenor av aid-
re och yngre argangar. Klubben fick motta manga synliga bevis pa uppskattning
fran saval den yttre (forbunds) kretsen som den inre, ur vilken bl.a. GH genom
olika medlemmars bidrag kunde overbringa JO "bunkar" att fordelas mellan de manga
ungdomssektionerna. Vidare 4 bagare fran aldre "stafettravar", att tilldelas det
lag, som under det kommande aret uppnar en viss stipulation.

Earry_ janson from USA hade ur minnet malat en tavla, forestallande Nytorget nr
1900 (utford med stor skicklighet och fantasi). Densanma overlamnades till Gil
f.v.b. till Hellasgarden, dar den kommer att pryda en plats.

Len.nart Bruanhage kom med den verkliga presenten. Undertecknad hade i nil enkel-
het iordningstallt diverse aiffror ur hellensk idrott shistoria fran ar 1908 till
ar 1958« Dessa siffror hade Lennart redigerat och bekostat tryckningen av 1200 e: .
Cms att i pengar ror det sig om mer an en krona per exemplar. I den allmanna fest-
yran glomdes han bort - det hander tyvarr sa i battre familjer - men faktum kvar-
star, att Lennart ar vard ett arligt handslag for sitt fina arbete - och stralan-
de prov pa Hellasanda.

Rolf Jons son ar arsbam med Hellas och f irar sitt jubileum bara nagra veckor
efter klubbens. Att sarskilt framhalla (ta bara redaktionsjobbet under c:a 15 &r
och den fina festskriften, som alia naturligtvis skall tillhandla sig) vad han
gjort for klubben och fortfarande gor (som v.nrdf.) samt det arbete bin nedlagt
for (t.ex. Simf orbundet ) andra idrottsorganisationer, kanner nog detta blads lasa-
re till. Vi ar fb'rvissade om att manga gamla vanner onskar hedra honom pa bemarkel-
sedagen den 13 november, varfor ett girokort bifogas.

Betiv^ festskriften. Den kostar bara en femma och kan bestnllas per postgiro 2585.
Ame Marteng, tel. 40 07 91, skoter ruljansen.

Handb ol 1 aget gar framat med stora kliv och narmar sig allsvenskan. Aven
Bowl-irna har smittats av den allmanna framat aridan och samtliga 4 l&g> som var i
eldea sistlidne lordag och sondag (25 och 26 okt) vann sina matcher. Representa-
tionslaget slog AIK med JOO pinnar - det var en fin skalp. Samtliga lag leder f .n.
sina resp. serier.

ligger heller inte pa Intsidan. Onsdagen den 5 november kl.20 bjuder dom
pa nagonting alldeles extra i samband rned den allsvenska matchen mot Vasteras i
Forsgrenska badet.
Simsektionen har namligen iribjudit alia Hellas gamla simmastare (40 stycken) till
galan och som samtliga ar i den gyllene medelaldern ("Kilis" ar t.ex. bara 71 ar
snart) blir det framforande i frihet av kamparna, som kommer att visa sina kooster
i vat t net och fran trampolinen.
Alia arsklasser fran 1943 till 1948 kommer att satta rotation pa vsttneti lagsim
6x2p meter och medley-laget , som noterat svenskt rekord tidigare, skall forsoka
sanka detsanma till en mer passande niva. Allt detiir,har for, en krona.

Du som klankar pa, att vi inte har tillrackligt med traffar ©Her skyller pa ung-
domen i tid och otid, satt av kvallen och ta en titt pa hur det star till med
Heilassimningen av idag. Vi garanterar, att du blir forvanad.

jfter tavlingama sammanstralar vi vid en bit mat a 5s- (smor, ost, sill, kott-
bul'J.ar, pilsner och kaffe) i klubbhuset pa Hammarby Idrottsplats, Sb'dermannagatan
ratt ut. Tavlingarna drar val ut lite pa tiden., sa vi mastc halla oss i niirheten.

SM i budkavle anordnas av Hellas och "Klippan" Lars son kor for fullt med ungdomar-
na i Sodra Latin.


