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HELLAS 10 AR!
J U B I L E U M S M O T E
I SOFIA F O R S A M L I N G S S A L
S O N D A G E N DEN 24 NOV.
:: KL. 7 E. M. ::

P R O G R A M :
Musik.
Halsningstal.
Utdelning av hederstecken.
Minnesrunor.
Prisutdelning.
Sang och musik.
Bio.
Kaffe med dopp.

Envar som onskar deltaga i
kaffefrojden skall fore mandagen
den 18 dennes hava avlamnat
foljande ranson, mot sa'rskild
biljett: 1 kaffekopp vetemjol, 1
matsked socker, 15 kaffebonor.

La'mnas till:
E. Klefbeck, Sofia forsamlingshus;
Linds Sportaffar, Gotgatan 11 ;
Bergstroms Cafe, Skanegatan 59;
Vallboms Cafe, Kornhamnstorg2;
V. Goransson, S:t Eriksgatan
10, '/2 tr.; S. Lindhagen, Vall^
hallavagen 35, 1 tr.; eller nagon
av styrelsens ledamoter.

Till serveringen av kaffe
tages sarskilt socker.

Hellas tioarsjubileum
kornmer att firas den 24 november kl. 7 e. m. i Borg-
mastargatan ! 1.

Om programmet lases pa andra stallen i bladet. Jag
skulle blott redogora for fdrtaringen.
§ I den gamla goda tiden hade vi ett dundrande kaffe-

pa vara arsfester. Det var g-emytli^t och trevligt.

Pa det sattet kunde ocksa alia fa vara med. Andra
foreningar hade dyrbara fester pa nagori finare restaurant.
Men dar kunde blott de aldre stamma mote. Alia ung-
domarne voro annu icke vid sa god kassa. En sadan
anordning passade icke oss, vi som forst och sist hollo
sa styvt pa samhorigheten och kamratligheten. Men
tyvarr har det under den langa kristiden visat sig vara
omojligt att astadkorama en kaffehippa.

Men nu skola vi i alia fall forsoka. Och just genom
inbordes hjalp och sammanhallning skall det lyckas.
Varje deltagare i jubileumsfesten, som vill ha litet gott
kak, skall senast den 20 november hava avlamnat 15
kaffebonor, en kaffekopp vetemjol och en matsked stro-
socker. Sedan skola vi tala vid en gammal Hellasvan
att baka extra gott, oforfalskat vetebrod, och sedan
kommer kaffehurran pa. Var och en som avlamnar ovan
angivet kvantum, erhaller ett intradeskort. Och vid upp-
visande av detta slappes han fram till kaffebordet.
Andra Hellener komma visserligen aven utan intrades-
kort in till motet, men i fraga om det goda brodet och
kaffet fa de bara »ki».

Plats for aviamnande av mjol m. m. angivas pa annat
stalle i bladet.

Ordforanden.

Hellas nionde gymnastikuppvisning

med 'dans i Sildra Latins gymnastiksal, Ragvaldsgatan 14,
lordagen den 16 nov. kl. 7.30 e m.

Biljetter a 2 kr. (enbart uppvisningen 1 kr.) genom
styrelsen,

Alia bora denna dag agna vara goda gymnaster vart
intresse.

Medlemsmotet

den 10 november kl. 7 e. m. i Borgmastargatan 11 pa-
minna vi om. Arbeta for livlig tillslutning-

Vi skola ha lika trevligt som sist. Sang, musik, ski-
optikonbilder m. m. Dessutom ett trevligt foredrag av
lojtnant G. Grube, sekreterare i Sv. gymnastikforbundet,
om gymnastik och skididrott.

Decembermotet, som blir den 8, samlas vi ater kl. 7
e. m. pa samma stalle. Da blir det prisutdelning for
Hellas skolavdelning.

Ordforanden.

BIRGECRJARLvSG. 5 —

POTBOLLRR, FOTBOLLSSKOR -yodellf FOTBOLLSTROJOR
ooh andra utensilier for fotboll
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Ejnar Dahlberg,
en av vara allra basta pojkar, bar bortryckts i den har-
jande spanska sjukan. Det borjar bli sa angsligt vid
tanken pa alia grabbarna. Manga aro sjuka och dods-
buden komma sa tiita. Och nastan alltid tycker man,
att det just ar de basta och de kraftigaste som falla.

Forra varen blev Ejnar student. Han var nu ute i
sin varnpliktstjanst. Han hade icke sa langt kvar till
hemforlovningen. Och sa kom dodsbudet.

En trognare och battre kamrat fa vi leta efter. Ofta
deltog ban i vara moten, alltid blid och glad och vanfast.
Flitigt var ban ocksa med och tranade bland simmarne,
aven om ban icke, horde till de allra snabbaste.

I hemmet var ban sig ocksa lik, var dar sin moders
stora gladje.

Denna gangen var det nagra bevaringskamrater, som
buro honom. Men runt om dem slot sig en ring av
vita mossor. En av dem laste nagra versar pa bans
gravkulle- Och pa litet avstand blaste Grabos musik-
kar Griegs gripande Landkaendring.

Farval, min gamle kare Eje! Sent skall ditt minne
blekna.

Efter honom ha tre andra av mina grabbar lamnat
oss. De aro icke sa mycket kanda. Darfor blott deras
namn: Gustav Rylander, 23 ar, och tva 26:aringar, Nils
Berglind och Karl Allard. Nisse hade varit gift en kort
tid. Kalle var den friska ljusa gladjen. Frid over
deras minne! . . . . . .

E. K.

317 kroner och 82 ore
utgor summan av obetalda medlemsavgifterna for 1918,
for foreningen ar det en stor summa som ligger utom
rackhall ©ch utan anvandning men i kassorens kassalada
kommer de snart till stor anvandning manga utgifter
ha vi, det fordras att alia hjalper till ingen far undan-.
draga sig sina skyldigheter »gor din plikt» alia avgif-
terna maste klaras innan arets slut, 113 stycken med-
lemmar resterar for ovanstaende summa, de som kanna
sig skyldiga insand avgiften omedelbart till kassoren
I. E. Sjonander, Asogatan 47 f. Stora avdelningen kr.
3: 15, skolavdelningen kr. 1: 15.

Monneyman,

Hellas S. K. K.

Obs! Foljande simkvallar.
Tisdagen den 19 november 100 meter fritt simsatt.
Onsdagen » 27 » 2 langder ryggsim.
Tisdagen » 3 december livraddning.
Onsdagen » 1! » raka hopp.
Onsdagen » 18 lagkappsimning.

Hellas~S. K. K.
Trettiofyra Hellaspojkar kommo den 16 oktober till

den forsta tavlingen som omfattade 2 langder fritt.
Detta var det storsta antal Hellener, som hittills startat
i nagon av dessa tavlingar. Kappis stallde upp med 20.
Men om man tanker pa att Hellas bar cirka 175 med-
lemmar, som fa vara med, var det dock icke sa sar-
deles manga.

Med tillfredsstallelse lade man marke till, att nagra
stycken stadionhabitueer sasom Ragge Hagstrom och
Erik Akerlind deltogo och visade sig kunna simma rik-
tigt bra. De fiesta voro emellertid alldeles nya, mycket
unga medlemmar, som sakert vid kommande tavlingar
komma att gora livet surt for »Kappis» storfrasare i
kampen om vandringspriset. Vad man daremot icke
blev nagot vidare glad at var, att flera av dem, som
kunde placerat sig bland de friimsta, uteblev sasom t. ex.
Akerman och Svensson m. fl. Men det kanske berodde
pa spanskan.

.Resultatet blev emellertid att bada klubbarna fingo
47 poang. Endast en Hellen till och vi hade vunnit
den forsta tavlingen. Malte Norberg och Gosta Anders-
son bada S. K. K. delade forsta platsen pa 29.9 sek.
Den 14-arige Hakan Blumenthal slog emellertid varlden
med hapnad och blev trea pa 31.2 och »filade» sin nagot
aldre broder Erik med en nagelbredd, vilken blev fyra
tillsammans med Sten Friberg i Kappis pa 31.3. En ny
formaga, Sten Wablstrom, kom sjua pa 34 sek. Ovriga
placeringar blevo: 10) Ragnar Lindahl 36 1, 13) Georg
Werner 39.2, 15) K. G. Wahlstrom 41, 18) Ivar Larsson
42.1, 22) Nils Eriander 43.7, 23) Gosta Larsson 44,
26) Filip Landberg 44.7, 27) R. Hagstrom och Helge
Osterkvist 45 sek.

Swall.

Klubbfavlingarna i allman idroit.
Resultaten av arets tavlingar foreligga nu. Kristidsf6rhallan=

dena med den knapphet pa livsmedel som nu ar radande samt
spanska sjukan hava haft menlig inverkan aven pa idrottsresuls
taten, och hava tavlingarna icke alltid ront sa livligt deltagande
som tidigare varit fallet, men kan man detta till trots pa sina
hall skonja mycket goda framsteg. Har nedan folja en del if,
sultat.

Langdhopp: Seniorer: A. Lindestam 571 cm., E. Pettersson 531,
M. Rosen 523. Juniorer: L. Redtzer 521, Brask 516. KlubbmSs*
terskapet gick saledes till unge Lindestam som i ar hoppat jamt
och bra. Spjutkastning:. Seniorer: E. Haasum 55.52, M. Rosen.
Juniorer: W. Goransson 56.67, Erik Johansson 55.61. I franvaro
av vara battre kastare gick klubbma'sterskapet har till Wilh.
Goransson i juniorklassen. Kulstotning: Seniorer: M. Rosen
17.66, E. Hansson 16,60. Juniorer: Sv. Pettersson 16.89, W.
Goransson. Lopning 1.500 m.: Seniorer: Sv. Holm 4.31.5, G.
Eriksson 4.39. Juniorer: H. Mellin 4.38.3, J. Jonsson 4.39.5,
Erik Pettersson 4.39.6. Lopningen a'gde rum under kail och
blasig vaderlek och loptes i skilda heat, och lopte seniorerna,
varav nagra ledo av sviterna efter spanskan, endast for placering.
Hojdhopp: Seniorer: E. Backstrom 1.60, B. Lindestam 1.55, H.
Lindell 1.55. Juniorer: Sv. Pettersson 1.55, H. Mellin 1.55.
Backstrom infann sig och vann ma'sterskapet over en rad 55:or.
I diskuskastning segrade Edv. Rosen med jamforelsevis gott re*
sultat 54.41, E. Hansson 48.44, S. Wallbom 47.02. Juniorer:
E. fohansson 43.29, E. Karlsson 40.90. For langdistanser tycks
vara idrottsman hysa stor respekt varfor Nisse Lind och Kalle
Bjuris fingo tillryggalagga de tva milen utan att besvaras av
nagot storre sallskap, Nisse lopte pa 1.16.43.5 och Bjurstrom
1.23.19.2. Bravo Bjuris. Harald Mellin lunkade in litet senare.
Lopning 5.000 m. Edv. Rosen overraskade med att etablera en
hardare slutstrid med Nisse Lind som segrade pa 17.43, Rosen
17.55. Juniorer: B. Malm 18.22, K. Bjurstrom. Lopning 100 m.:
Nils Sandstrom blev mastare pa 11,6 en god prestation pa de
dyblota banorna, Birger Hoog 11.8, M.Johansson 11.9. Juniorer:
N- Hagstrom 12.4, A. Lindestam 12.5. I hacklopningen sakna«
des var matador pa det omradet Birger Hoog, samt Sven Malm.
Erik Pettersson blev mastare pa 20.7. Juniorer: Sven Pettersson
20.9, J. Jansson. I lopning 800 meter segrade Sven Holm pa 2.10.
G. Eriksson 2.11.5, E. Malm 2.12.6 dessa herrar hava for vana
att maska nar de fir lopa utan annan konkurrens. Juniorer:
Erik Pettersson gick med och vann pa 2.12.5, W. Grozinsky 2.16.
Harald Mellin kom for sent och lopte pa 2.12.6 for poang.

O. P. JONSSON
TQ «

Riks Telefon 647,691 | Specerier, Viktualier och alia j Sthlms Tel. 3076 3027
matvaror till billigaste pris. U
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Tresteqshopp: Arthur Lindestam vann har sin andra hopp*seger
pa 12.68, G. Callin 12,40. Juniorer: Sven Pettersson 11.55, J.
jonsson. Lopning 200 m.: Kallt och rusk. Bland seniorerna
fingo »Petter» och Martin Johansson slass for sig sjalva och var
Martin brostet fore i mal pa 24.8. Juniorer: N. Hagstrom 25.1,
A. Lindestam 25.5. A lopning 3.000 m. i rusk och va'l inbos
nade. segrade Sven Holm, tid 9.43, E. Malm 9.59. Juniorer:
B. Malm 9.59.5, J. Jansson 10.14.5. Lopning 10.000 meter holls
under liknande forhallanden. Sven Holm ma'stare pa 36.31.5,
Nils Lind 36.45.8. Juniorer: K. Bjurstrom 41.46.6. 1 lopning
400 meter segrade Erik Pettersson pa 54.3 ta'tt foljd av Martin
Johansson som vagat sig pa 400 och med gott resultat. Juniorer:
Nils Hagstrom gor lovande framsteg och segrade 54.2, A. Lin*
destam 56 8.

Poatigtavlingar: I kortdistansserien segrade Martin Johansson
over sin gamla »kompis» Fetter. Resp. 25 och 24 poang. Och
bland juniorerna segrade Nils Hagstrom, 33 poang, med Arthur
Lindestam pa andra plats, 32 poang, Gosta Larsson 14 poang.

Medeldistansloppen gick till Gunnar Eriksson med 17 poa'ng,
Sven Holm 14 poang, Ernst Malm 12 poang. Juniorer: H.
Mellin 26 poang, M. Grozinsky 16 poang. A langdistanser blev
Nils Lind som »lubbat» en ganska avsevard stracka, segrade
med 3! poa'ng, S. Holm 21 poa'ng. Juniorer: B. Malm 28 poa'ng,
K. Bjurstrom 25 poa'ng. I hopp segrade Arthur Lindestam som
i ar legat i duktigt, med 40 poang, M, Rosen 20 poa'ng. Juniorer:
Sven Pettersson 17 poang, D. German. Kast: Erik Haasum
lade beslag pa seniorserien med 34 poa'ng over Sven Wallbom,
26 poa'ng och bland juniorerna blev Wille Goransson etta med
24 poang, Erik Johansson fick 23 poa'ng.

Tavlingssasongen avslutades med nagra handicaplopningar a
Ostermalms idrottsplats uppblotta banor den 29 September var=
vid resultaten blevo: Lopning 100 m. M.Johansson (2 m. hand.)
11.9, N. Hagstrom (5.5 m.) 11.9, K. Branting (10 m.) 11.9, E.
Schorling (scratch) 11,9. Lopning 400 m. N. Hagstrom (scratch)
54.6, M. Johansson (scrath), 55, K. Karlsson (55 m.) samma tid.
Fran skolavdelningen Adolf Olsson och Alvar Andersson pa
29 m. och lopte dott med segraren i mal. Lopning 1.500 m.
H. Mellin (60 m.) 4.28, E. Malm (25 m.) 4.29, K. Branting (75 m.)
4.29, R. Bjurstrom (125 m.) 4.30. Skolavdelningen representera»
des har av lilla Akerlind som lopte forst i mal (125 m.) tid
4.27.8, samt av Ragnar Hagstrom (75 m.) 4.29.5.

Som synes ha vara »stora-» man i fiesta fall hallit sig borta
(ran klubbtavlingarna, varfor striden kommit att sta mellan vara
'second and coming men».

Tavlingssasongen ar slut och nu endast att avla'gga proven
for idrottsma'rket for sadana som gatt och skjutit pa denna sak
i onodan. Prov kan avlaggas alia sondagar efter tillsagelse hos
Oscar Eriksson eller annan kontrollant. De som innehava blan=
ketter med noterade resultat bedes snarast insa'nda dessa till
ta'vlingssekreteraren.

O. E.

HELLAS' FASTSKRIFT
TILL TIO=ARSJUBILfiET

P R I S 1 K R O N A .

Utkommer till festen den 24 november och kan kopas
I i foljande affarer:

B. Blombergs Bokhandel, Folkungagatan 14, Aug.
Rietz Bokhandel, Sodermalmstorg 4, Gothes Bokhandel,

* Drottninggatan 46.
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ETT VALGJORT ARBETE
PRIMA TILLBEHOR, HUMANA

PRISER ERHALLA DE SOM
B E S T A L L E R S I N A K L A D E R I

\I

n PGLKUN6A6ATAN 11
m i zsas i raag : tsas i tsss, i ss
(Medlem i Hellas)

Skidakare! Borja iraningenl
Det ser ut som om vi aven i ar skulle kunna deltaga

i Soderforeningarnes tavlingar. Beslutet ar visserligen
annu inte klart, men blir det formodligen snart. Det
galler alltsa att bibehalla var plats i teten som vi er-
ovrade forra vintern och det rader intet tvivel om att
vi kunna om vi lagga manken till ordentligt. Eftersom
tavlingarna komma att borja ratt tidigt pa siisongen fa
vi lov att komma i form med detsamma. Traningen
far med andra ord borja genast. Sa har blir programmet:

10 nov. Utseende av bana for vinterns klubbtavlingar.
17 nov. Traningspromenad i forening med orientering.'
24 nov. D:o, d:o.

1 dec. D:o, d.'o.
8 dec. Orienteringslopning c:a 10 km. i full kladsel.

15 dec. D:o omkring 15 km.
Pa dessa sondagar skola vi traffas allesamman, ar det

nagra nya sa maste vi bli bekanta med dem. Tavlin-
garna bli aldrig sa trevliga och resultaten aldrig sa bra
som om deltagarna utgores av ett »kamratgang» som
haller ihop aret om.

Pa nasta P. G. mote kommer den kande skidexperten
lojtnant Grubb att halla ett foredrag om skidakning for
oss. Det ar klart att det den gangen maste bli fullt
hus. Efterat kunna vi ju ocksa resonera om ett och
annat.

Vi traffas alltsa varje sondag. Ni ska' fa se att det
blir bade trevligt och uppfriskande.

Sven.
Var /ana.

Denna fraga har blivit mycket segsliten. Redan 1914
tillsattes en kornmitte vilka foranstaltade om utsandande
av en hel del stickkort for insamling av medel bland
intresserade. Redovisning gick att borja med raskt men
mattade sa smaningom av och ar det annu en hel del
vilka oaktat upprepade pastotningar ej redovisat. Vi
hava under foregaende ar i detta blad redovisat influtna
medel.

I forhoppning att detta olycksaliga krig som bland
annat pressat upp priserna till enorm hojd skulle taga
ett slut har kommitterade ansett sig bora uppskjuta in-
kopandet av fanan.

Kriget har ju blivit langvarigare an nagon kunde ana
men synes nu manskligt att doma nalkas slutet.

Experter vanta mycket stora prisfall a siden inom
den narmaste tiden varfor vi hoppas att inom en ej
alltfor avlagsen framtid kunna realisera vara planer.

Jtesultatet av varturneringen.
Frarnst i resp. klasser kommo :
Klass II. 1. Nisse Johansson 8 p. 2. Witalis 6 l/z p.

3. Wille Mogren 5 1/z p.
Klass III. 1. Kaile Bergstro'm 12 p. 2. Herbert 12 p.

3. och 4. Svenne Bergstrom och Eric Carlsson l i p .
5. Gosta Bergstrom 8 p.

Gor Edra uppkop hos Firma K. LAGERSTROM!
Dagligen farska och forsta klass kott- flask- och char-

kuterivaror till humana priser- Alia charkuterivaror fran
egen fabrik. OBS-! Leverantor i 40 — 45 ar till de fiesta
av Stockholms forsta klass restauranter.
Huvudaffar: NYTORGSGATAN 25, A. T. 1708, Riks. 144 86

Filial: SVARTENSGATAN 12 (invid Mosebacketorg).
A. T. 30 15. Riks 14949
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VID BEHOV AV

ELEKTRISKA ARMTUR

V A N D EDER FOR-

TROENDEFULLT TILL

HORNSGATAN1O E

Allm. Svenska Elektr. A.-Bol.

Klass IV. 1. Bralle 6 1/a p. 2. Torsten Jakobsson
6 1/-2 p. 3. och 4. Fargen och Arne Andersson 5 p.

Till matcherna ora idrottsmannens vandringspris i
schack ha vi naturligtvis anmalt ett lag jamte 2 reserver.

Wasa Schack-klubb utmanade oss till en match mot
dem med det resultatet att vi 'kladde dom» med 6 p.
mot 5 p. Vid revanschmatchen fick vi stryk med 7 1/a
p. mot 5 1/z p. Resultatet hade gott kunnat bliva om-
vant, men Witalis och Svenne Bergstrom som bada hade
saker vinststallning blevo uttrottade och efter narmare
5 timmars spel sago de sig tvungna att ge upp.

Korrespondensmatcherna mot Sirius i Uppsala slutade
med en vinst och en forlust. Mella.

''..': MEDDELANDEN
Be
I.

Nya medlemmar: Aldre: Ejnar Friberg, Maximiliam
Fuse, H. Lindstrom, W. Persson, Bror Wolfenstein.

Yngre: Christer Asp, Thure Carlsson, Tor Gustafsson,
Kjell Hasselgren, Uno Kritz, Gustaf Olsson, Herbert
Pettersson, Herman Seifert, Sven Erik Sjoberg, Gosta
Svartling, Sten Wennerholm, Helge Osterkvist.

A Gillet traffas vi ater lordagen den 30 nov. kl. 7
e. m. dar vara samtliga angenama klubbaler hallas.
Biljetter tillhandahalles a festen 24 nov.

Foljande simdagar a Centralbadet aro bestamda:
Tisdagarna den 19 nov. och 3 dec. kl 8.30—10 e. m.
Da vi maste forhyra hela simhallen, anmoda vi alia att
i massa infinna sig. Bad ar halsa!

Till Goteborg far antagligen vara simmare resa son-
dagen den 8 dec. for att dar tavla med Simklubben
Delfin om det gemensamma vandringspriset.

Jul- och nyarsonskningar. Nasta n r av Hellas-
bladet utkommer omedelbart fore jul, varfor de med-
lemmar eller utomstaende intresserade som onska genom
Bladet framfora en jul- och nyarsonskan till redaktoren
eller hans ombud lanmar namnuppgift vilken kostar 50
ore pr st.

Raksalongen och Damfriseringen
FOLKUNGAGATAN 8 A - A. T. 1810

Johansson, Medlem i Hellas.

Inomhustdvlingar. Poangtavl. 21 nov. staende
hojd och mellanhopp. 28 nov. staende langd och gren-
hopp. 2 dec. hojdhopp.

Idrottsbiblioteket.
Svenska Andelsforlaget utgiver en serie idrottslitteratur

av framstaende experter pa olika omraden for varje
verklig idrottsman ar det av stor betydelse att kanna
de rad och vinkar som meddelas i dessa populart skrivna
bocker, varje Hellen bor hava dessa bocker i sin ago,
priset ar relativt hyggligt i dessa prisforhojningens tider.
Lopningar och gang av John Zander 1.65. Fotboll av
Torsten Husen 1.40. Kast av A. W. Krigsman 90 ore.
Hopp av Carl Silverstrand och B. G:son Uggla 1 -15 .
Bockerna aro rikt illustrerade. Erhalles genom kassoren
I. Sjonander, Asogatan 47 f.

Idrottsmarket.
Vi vilja hiirigenom uppmana nedanstaende att snarast

mojligt fullgora sina prov for market. Visa att du ar
akta hellasgrabb genom att taga market till heder bade
for dig sjalv och klubben. Saledes traffas vi alia son-
dagar pa Ostermalm. Hugo Hammarstrom, Harry Svens-
son, B. Malm, Kalle Bjuris, Lennart, Erik och Nisse Back-
strom, Olle Forsman, Erik Johansson, Nisse Wennstrom,
Nils Lind, K. Lindblom, Dav. German, 0. Hoglnnd, Manfr.
Rosen, N. Stromberg, Gosta Larsson, L. Redtzer, G. Berg-
strom, V. Goransson, G. Malmqvist, John Johnsson, Dav
Lundgren, N Broden, N. Schnell, Nils Luthman, Curt
Sjoberg, Victorin, Awell, Habba Andersson, Gustaf An-
dersson, Erik Pettersson, Martin Johansson, 0. Brask,
H. Hallberg, Evert Gustafsson, H. Broden.

IDRCXTXSIMI AlN!
Kom ihag AXEL OSXMANS

FOTO*ATELIER
DA NI ONSKAR ETT FOTO
. . . .ORAFISKT MINNE. . .

FOTO.MAGASIN
VID BEHOV AV AMATOR-

A R T I K L A R . . . - . ,

Hornsgatan tQ B. Allm. Telefon 31837

G. K. EK^TTROM
Konsthandel, Forgylleri- & Inramningsaffdr

25 B NYTORGSGATAN * A. T. 18 58 Riks So. 682 o. 688

Josef Ahlbergs Eftr. Boktryckeri, Stockholm 1918.


