
- RMambshofs IF: 
kl. 7 e. m. i lokal" 
,musik. Kom mangrant 
~ lK Göta '; Dam.. 

7.30. LiJjeholmsbadet. 

Tigern tävl 
BK Tigern~har triinln 

kal Björngbdsgatan 
Klubbens biista pojkar 
Pellersson. Kurt Sve"" 
Olle Tandberg och An 
möter en av sina ~la 

..sasongel 
Slockh01m:l eentl'llla 

leder säsongen efter ju 
gen den 15 dennes. dl 
samlas på GCr kl. 5.2 
börja på tisdagen', den 
likaledes å GCr. Däre: 
rum rör dam~ma varje 
kl. 5.30 e. m. och för 
dag och fredag kl. 6.1 

Värjfäktama samlas 
klubblokal. Grevtureg.' 
siare U. Thulin slår tf 
gar kl. G.~O e. m. sam 
e. m. Anmälan kan gi 
varje lektion eller pr \.( 
ten U. Broms. 

Senaste kornmurliken 
om Tazio Nuvolarl. Europas främsta racer
bilist, l(6r \II på atl han inte ämn.r resa 
liIl Amerika för att mOla. ulan uteslutande 
[ör att lävla på Indianapolisb.nan. om nu 
resan over huvud taget blir av. Nuvolari 
betonar att han är "oav1Jångig" under 1934. 
d. v. s. han kör inte för något 'bestämt 
lnärke. Han kommer antagligen alt köra 
både Bugatti och Masernti !>Ch kall3ke aven 
Mercede"'

r detta sammanhang kan nämnas att re
kordhållaren Zehen!!er under Innevarande 
år skall köra för "Scudcrla" Feran. 

=-==:=:..=- -=.....:..:_......:~-.:.....:...-==--::::::.::---_._--

I dag. 
BOXNING. Kl. 8 e. m.; örnell!i lokal. Ring

vägen l~j. klubbtävling. 
KL S a. m.; lokalen BjörngArdsghtan 
1 B. Tigerns klubbtävling.r. 

ISHOCKEY. Kl. 7.1:; a. m.; lsp.latsel, 
AlK-Värtan. jun. B. 
Kl. ~ e. m,: AlK-Harnmarby. elil
seriel). ' 
Kl. n.l;. c. m.: AIK--Hamm.rb)', klass 
IV A. 

ISPALATSET Kl. 11 f. m.--1 e. m.; All· 
mlinhelens 6kning. 

på motormarknadcn är•.dcn anordning 150m 
demonstreras här ovan 'på Pontiacs nya mo
dell. Nnturllgtvis är även detta märke för· 
";'tt med s. k. "knåpnde" fjäderupphäng· 
nlng. men den har den nymodigheten att 
spiralfjädern är lnnelllutcn i olja. På fotot 
har Pontiacs chefingenjör, B. H. Anlbal. 
avlägsnat:' en del av kåp.n omkring fjä
dern. så att firmans nya president. HarV 
J. Klingler. kan se hur det hela yerkar.. 

En nyhet 

En driftig ledar~ 
M,r !!!nkÖpln.. brot· ' 

'wldubb l hr Sune 

" ' l!l.tenbori. som 0.7,*' pm'Nyheter l gU~, 
j~' 'diIena' tldnlng om·.f .... , 
;~,_ talade. ~ild. och, 
t, fiaiiarpojkama fl 
:I, 'wi;& 'l on d~:, 
~, fundaL veckhobilii: 
'1' ~.ochmS~'; I 

'., .~,'~ 

-
F'\;~:7';::"'~'~~~;~-;";;~ ~r'~:;'";'t!~"":~:~ 

.... ..~: ' 

KaptelI Rimforl (till .:cinsler) 
nanl Bergman. 

Från Storlien rapporterar 

kapten Rrmfors till D.gens Nyhe r aU allt 
är k:art' för hans och löjtnant Bergmans 
studieresa lill S;I Anton och S:t Moritz. 

- Vi lämne Stockholm den ~l januari 
och resa genasie vii!:cn till S;t Anton am 
Arlberg, skriver han. Där bli vi minst två 
veckor {ör att studera $kidutblldningen vid 
världens förnämsta skidskoin. Hannes 
Schneiders. Vi ila givetvill för h\lsikt att 
noggrant sölta tränga )h i Schhelderl pe", 
dagogiska system samtidigt som vi IImna 
ögna os. åt praktiska övninpr. Om tIdan 
medger-- och vi anse oss ha nlBra chanser 
att göra oas gällande i lSF·tävlinSama IS:t 
Moritz - lägga vi oss l specinltrii;nlng hos 
Schneider. Under alla förhålland~n ge vi 
065 av Irån S;l Anton för aU överV!,ra rSF. 
tävlingarna och eyentuellt delta i <iem. De 

hållas 1;).-17 febnw;i. I' 

'Sitt första di~lom 

Traneherg 
slog Mode. 

Traneberg vann två poäng på Modes be
kostnad l trosdagskvällens seriematch i 
klass l. Händelsen tiUdrog sig på östor
malms idrottsplats. och del'U)a match skulle 
efterföljts av Y\terligare e~. Reymer/iholm 
- Viirtan•. men på grund ay tövädret må
ste den avlysbs. Traneberg ivann med -1--1 
(3--1, 1--0, 0--0). , 

Mode hade först ledningeh. målet Inspe
lat av backen Allan Andlrssoll. Tralle
bergs kvil~ering skölte He, berg om. som 
också svarade för :!-l-l.d ing.n. Holger 
John..,on okade lill 3-1. 'l andra perio
den gjordes blott ett måL a~ Huitin, och I 
sista perlooen inte något mål alls. 4-1 
alltså. 

I 

OsloJaget mot Södermtlrn. 
D.N. Tilll'''ndagens kl~~1\~ho~':~jg_ 

hl'ldlkning ,i ~lo mel!an, ?1.e'l~lm., IK 
och Oslo idr Uslag hu. nu olJarid~ norsk.. 
lag' uttagils ;, . 

Senillrer; . Carsten Chr' nsen.' Osc.r 
Thor•. 'Kristl,.i;;r Gjefle. ' ' 

Oldboys: 6T~ind Hansen. If Glhle. 
Juniorer; Arne Haru;en. pddvar Pauls

rud. Arne Hill~. I!,-

Ceder ~nabbast~'å 500. 
~derm.alms "JK hade på, otisda..kväJlen 

anOrdnat s;~iJ!ävling l bas' etsåkning rör. 
sina medlellU"Åar på 500 ter. Tavlingar
na !voro för~gda Ull öste Im, Idrotts
pIa!.., vars iJj' var ,ynnerll en dålig. och 
minst av allt' lämpade sig f'r rekordattac
ker. En hård vind bidr även alt dr. 
ned, resultatn~~ån. ' ,:'" :",' 

De bästa rl!ault&~' •. ~; 1) 
K. A. Ceder;1 .n.G '••k. ,I) ~.Eitrand. 
47.0. 3) O\lel!Ek~~.~~.1.,4)jiU.tafGa
bellng. 4f1.:1. ro) ·OIll'.',W.l. .;00 b~. 

A-jull.: l) ,E. Qultind; 5 .2. 2) Valentin 
Hocstedt. li4; blank~ 3) , Rydho1rr).
m.ll. B·jun. l 1) Nils Ad!e . 1\1.2. C-jun. ~ 
1) ·K. E, Bl~uen, 63,7. Idboya: 1) E. 
Blomgren. roi7. 

lttaklubbsserl61. $, 

~ lttaltIubbl5ar\e~ apew ;på aöndai: föl. 

jande matcl>.,-: 2.80 K I '\ma SK":"Stadaha,OOj lt1. 1 uppno. ' • _._
StUre. Tant"" kl 12.~ MIl"lebel'C-,....,r. 
Tr+kanten kli 1.45 LliDft-Unlon. EkMUI
bojg kl. 9:4~ ,GrllndalJ< AI5-'-A.1vsj6., Un•• 
•jön ld. Il.l:i örby-EnsIte<!e; kl. 11 Se
.e\torP-ErlkJJdal.___, , 

'Hammarb)', brotthinpeekttoil hAUer ut· 
taanJnjStlIvllrl,P.' för klubbmatchen mOl 

~~v~ml ~~'~öt :.~lt1.tll1'Ci;vl~ 
IJW - kUnna anmlla al. Jam·
vilken sker'pr buao. VI1kei1'~' ÖV. 
ma .kvjill hOa, kaieil=>.. " '.r1p up~lyli>lnl&r._ ';:". . ! 

0.' ',' 

r ! iImAste sätta if, hela 
l ~öra isen alt ~kaplig 

~ 
e dock inte ;hindra 

.. oma, och ~n. var 
'1 an fick forlsa~ta ba

l upp med två 'färger 
· voro: Woods! i llfå1. 

• Dewey, BirtI. som 
l clrade Brodahl.' En!:h. 
· gFt: Wiig. De.WOT. Pi~ 
'''j'' Welsh. JÖrgensen. 

ajk. 

\~~:: ::d::t:~ 
ola 61n repe~ av 
*ålvakten wof>ctl var 

r If'era med tenernJnala' 

~ 
I!å han med Nhört 
rt de höga '!kQltl>n. 

n var Deweyj l! sär
j ra med ett ,Ujl trick. 

'f" var på det i.e~ ta
, , 

u publlkO'Tl vjU':, (ullt 
· har ingen sport vi

, applåderad1 livligt 
do fram till fYll an

,'har sett Ishoc ey' ope
förhållanden v r 'mat
tf helt törs~i~. 
i i ' 
~ Wilson fram0.1ijs s&

~ 
pe~re. Att Ibg.Jt,' ·lig
der ingen tv~ om. 
el fair och W<}rtlIl8. 

det ske ut6hltande 
<P de olla' vUta; tillbaka 
;11. vara syndIf<Sr denr ,I

I ' '-, _ 
11UU!t&tat ~v, i.....u

tlrUCtvIa intet 11rltr-·
\!et vladea ~! sport.

4a kan inte ~ 
'den atilipsUj idrott&

kt Norge. i $e nor
flngo Idf;l: !O'IIord 

Ut ha vi nu! r: Lu1len 
",Jlli'...,..." iunaa 1..
t~ta ko!ooiaaJt p6 

j t 
i i
i,
i j . 
l I I 

l&hoCk!ey~k 

, 
! 

i1k ej ; 

~,~~,;'4,~: 
l ... e för Vivi-'Anne 

) I och Oslo da~arna 
, or\samtal på on~ags~vraska skrids\i.oför. 

l 

J. 
e. m.). 

J. iF (kl. 1 e. m.). En s ännan~ omgång. SOm bör bjuda 
; . (kl 1.30 e. m.). på intr....."l bandy. Göta får aMe. som 
i. knapp favorit mot Järva. Reymersholm
I som le~er serien, bör roda upp ena poän

"fång med endast en gen m~ Djurgården. Genom rapportsyste. 
IIjlligen Karlstad-Göta. met p1 Norra Stadionarkaden komma re. 
nränskligt .att domn ~eda su!talen frbn division J.matcllerna nit 
s r ,har alla chanser meddelas. 
p Brobergs bekost~ad. l de bägge Hammarbymatchema äro 

alr~ta ~årt l. Falun. Mode och Hammarby yttersl knappa favo
., ~~ara satte~ på Iriler. Omöjligt är inla alt bäggc uppgö
~ -, dar Vesta ( II i relserna sluta oavsjort.. 

trlneh01m:l SK, (kl. H';";~-bY-:i:i~~::G"(~'~~h~;'~~·Ji 


