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Tidning för Helsingfors

Kontor
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

*

Onsdagen den 26 September

N:o 12.

»»»

1900.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

&%
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyå. Geogsgatan 16, TeSefon 27 70

Jakob Ljungqvists

Svenska Teatern.

Fotografiska Atelier
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Alexandersg. 19
(ing. fr. Hagasundsg. 2.)

7,30
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Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6 re

Modist
Telefon 32 38.

Westerlunds reataurant.

PHörnet af Nikolaj & Kyrkogatorna

arkifekt

en mycket god Holländsk Cigarr fås i

2

CD

middags servering

Tobaksaffär.

Uninonsgatan 27

'V'^'^'>» '^'

Märta

Visin

lYu Stavenov.-

Brita

Vising

Frk. liomicvH

__

Enskilda rum & Billard.

lii-. Sandbei

bf

yy^r,i_»^'-i»,

Mineral vattenfabrik
He!_hgfors Telef 169

Edvin Gerl

Frk. Wiklund

å 15 p.

CD

Avg. Ludv. Hartwall.
llvärkningen står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Ibei

El Viso

C-l

prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse hederspris (Diploms d'honneur) vid utställningen i Bordeaux 1895.

Olga Bulér

Obs.! Ullgarn stort sortiment
Vid partiköp rabatt.

Bromans Cigarr &

Arraks Pu.isch,

\ n^ån

Största urval!

O:

Vinhandei

Komedi i 3 akter af Karl Hedberg

Hagasundsgatan 2. Telefon 3201

ca

J. H Wiekels

is?,

|mn

Ml A

Nya Tapisseriaffären.

■m—t

——

r.

Onsdagen den 26 September 1900

Telefon 2453

Utför omsorgsfullt och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelicren.

cö
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Cl.

Brand & Lifforsäkrings
Aktiebolag

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Ivi

>

„SVEA"

Teatrar och Konserter.

Oscar Älexiz.

A& fm

G. Tahfs

er
ro
co Z—

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag

Ylle & Triootvaruaffär

Kasärngatan 27. Telef. 916

Välsorteradt lager, billiga priser,

3

Hufvuddepot af Dr. Lalunaims underkläder.
Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.

CD

Norra Esplanadg. 37

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring 10 e. m

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier.

Sundströms Fotograflatelier, Fabiansgatan 27
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GASIM DU HORD.
fl. m. Eklund $ eo.

Ordres

Munk Likör
Helsingfors,

N. Magasinsg. !Tel. 231
(Enda representant för Finland)

to

J"llddagSkOnSeri
frän kl. 4-6 e. m.

Fabriksaktiebolaget Strix

TehdäsosäkeyK

Helsingfors
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Mk KopiÉtt
Kontor Vestra kajen 18

„SKÅNE", Bra ]Id- & Lifförsäkringsaktiebolag:
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Ledig annonsplats

Telefon 310

al

Emil Åström

c^

c
-i

Skilnadsgatan 19

Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. Be.

in.

A.POLLO.

Fotografisk Atelier.

Porträtter

C. F. CARLANOER.

visitkortstormat å

6 mk, or duss

N. Esplanadg, 31.
(Ca fanis hus)

£2.

£" CD
H en

ca

Win- & Spirituösa handel.

Akta Benediktiner
upptagas

Telef 1727.

ut

QB

Emma Krull's

BODEGA ESPANOLA

JU lII* EiFF Ä It

(Etablerad 1883)
Helsingfors

Inneh. Emm Wickström
Qlogatan 3,

Ittöi

UJ

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga
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r^te'

Hl SE \ iCo, Reims

jst
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Champagne

5

BARNKLÄDER.
f) Beställningar

emottag^
K. F. LARSSON

IRIS

finnes i lager hos herrar
vinhandlare.
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Fröken Matilda Keyser
hvars 1
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genom sin vackra sång
1 och sin intagande apparition i hög
grad tiilvunnit sig publikens odelade bifall och upp
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träder

i afton i en af sina glansrolle
som Susanna
i Figarc 5S Bröllop. Vi äro o _>.._-, yga<le att publiken

Alexandersgatan

Första Rysska FörsäfaiMsMaffet
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasing.
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Fazer & Westerlund

\måa&säOiMl
som

'.-■' ":

Tel. 14 31,

rietablisement

13
C

C
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m stams

fllexandersgatan 17

Ånieriean Fasfyion.
Prima material.
Miodern snitt.
Bästa arbete.
Billigaste priser.
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Regementets dotter.
Första akten. Det franska 22: alinieregementet har i ett fältslag med
österrikarne för tretton år sedan adopterat en liten värnlös flicka, som låg
på slagfältet och höll på att bli ihjäl
trampad af hästhofvarne. Fiickan, som
erhöll namnet Marie, har uppfostrats
med regementets sparpenningar. Hon
är truppens stolthet och förestår nu
marketenteriet. Om hennes börd eller

IM

(Hotell Kamp)

*
—
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OperakäHarens
——
Restaurent
—

cd

B

€♥ fl. Knapes Skrädde- 4*4*4*4*4*4*4*4*4*

CD

Skolböcker & skolmaterial,
alla
ln-1och utländska
|);i|i|)(M-^>urtc«
Finska kuvert
i rödt och gult för korrespondens på utlandet.
,l

la

;,rt

Rekvirera vår nya
katalog, som sändes franco på begäran

Specialaffär för Korsetter.
_

Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika
ter 1 alla storlekar samt prislägen. "
, törsta urval af korsetttjedrar & planschetter
.."n
tili billigaste priser, hos

^

N:o

O. Grundström.
48 Alexandersgatan

N.o 48

Akta

Viner och spirituösa
Hjelt & Lindgren
S. Espl

3
3

P
(fi

"^^^^^^^^^^^^SfSS^S^^^^
Aftonkoncert

u

till högre priser.

fr. kl. Va B—

Marie efterkommer hennes befallning
tned blodande bjärta, hälst hon måst

ii

är

hennes fosterfader. Emellertid fattar
Marie pennan för att, enligt pliktens
bud, skrifva under. Men då bevekes
markisiDnans sinne. Hon gifver Marie
frihet att själf välja den make, som
har hennes hjärta. Tonio sluter henne
i sin famn.

skiljas från en ung man som vunnit
hennes hjärta, tyrolaren Tonio, hvilken
nyss tagit värfning iregementet, enär
Maries fosterfäder beslutat att endast
den som tillhört regementet kan vinna

Maries hand.
Andra akten. Markisinnan har bestämt att hennes niéce skall förmälas
med en af Baierns rikaste magnater,
hertigen af Hohenfels. Marie är själf
alldeles likgiltig för partiet. Plötsligt
Blägt vet man intet. Man påträffade anländer det 22:dra linjeregemente:
hos henne endast ett med namnet Ro- jämte Tonio, gom för sin tapperhet blifbert undertecknadt och till markisin- vit befordrad till underlöjtnant.
Han
nan von Streckenielt adresseradt bref, önskar nu endast blifva
Maries make
hvari brefskril'våren samma daghan skall och anhåller hos markisinnan om
henut till strids anförtrormarkisinnan vär- nes hand.
Då denna vägrar, förkla- Södra Esplanadgatan 2.
den om sin dotter. Händelsevis an- rar han att hon icke äger någon
rätt
(Invid Saiutorget).
kommer nu markisinnan till Tvrolen. att befalla öfver Marie. Efter hvad
Hon befinner sig på genomresa till sitt lian af en slagting förnummit, är Marie
endast väntar på att Marie skall unslott i Baiern. Under det pågående icke
inarkisinnans systerdotter, ty hon derteckna kontraktet, men hon kan icke
kriget vågar hon icke fortsätta färden, har aldrig haft någon syster.
Marki- piförmås därtill. Först när Sulz, på
utan anhåller hos sergeant Sulpiz att
sinnan gläder sig, att han icke vet mera markisinnans bön sagt att det är henerhålla militär-eskort på vägen. Hon och anförtror
därefter åt Sulpiz, att hon. nes moder som hon har att göra till
Dämmer sitt namn. Sulpiz känner igen ehuru aldrig vigd vid kapten Robert, viljes,
besluter hon sig att efterkomma
namnet på brefvet och det finnes nu är
Maries moder. Hon ber honom att henne 3 önskan. Tonio och soldaterna
att Marie är en systerdotter ti.l mar- söka inverka
på Marie till förmån för komma för att försvara Marie: för de
kisinnan, hvilken uv förmår henne att giftermålet med hertigen. Han
lofvar häpna gästerna omtala de att Marie
taga farväl
regementet och följa Big.
Bröllopsgästerna anlända. Man varit marketenterska och att regementet

Faust.
Första akten. Inattens sena timme
sitter den gamle doktor .Faust ännu i
sin studerkammare vid sina folianter
torskande efter lifvets urkraft. Men
han finner intet, och lifvet tycks honom
för tomt för att lefva längre, han vill
söka svaret på sina frågor på andra
sidan döden. Han står i begrepp att
dricka ett dödande gift, då han utifrån
staden, i vårmorgonens gryning hör
sånger till Guds lof. Ack denne Gud
är intet för honom! Kan han återgifva
honom tro eller ungdom eller kärlek!
Xej alt är värdt förbannelse och må
det vara I'örbannadt, träd fram satan!
Han bönhöres. Mefistofeles kommer
och erbjuder honom sina tjänster, han
skal] göra honom lifvet sä skönt som
helst, cch fordrar till gengäld en obetydlighet, han säger: Här på jorden
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Carl Jacobsen & C:o
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Flyglar
Pianinoä

som skrifver såväl rysk som \anlig- skrift
Finnes på lager hos

H e Is ing f o r s,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

Fabiansg-, 16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta

finnes är

// A 3131 O ND.

UJ
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Telef. 231.

ngta Nya Mosiani.
Den enda värkligt praktiska SKRI F 3IA SKIN
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Brand & Olycksfaliförsäkring

åffx

o

21

Sedan stor prisnedsättning på samtliga
affären förekommande artiklar numera egt rum
inbjudes allmänheten att vid behof af
Möbler, Möbeltyger, Mattor, Draperier
Lampor, Vaser etc.
göra besök i vår affär och hoppas vi kunna
fullt tillfredsställa ärade kunders anspråk med
våra nuvarande priser.
Aktiebolaget IRIS, 21 Alexandersgatan 21

skall in: finna sig fulltalig för att hedra sin gunstling
på hem

od^

utländska

Viner &
Sp irituosa

arbete
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Försäljning i parti och minut af endast äkta

i branchen oel

nyaste

ständig
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SUol¥l. TEAATTERI.

folkteatern

Ledig annonsplats

(Studenthuset)

Kaisaniemi restaurant

Keskiviikkona Syyskuun 26 p.nä 1900. K:lo 8

so:s kerta

rekommenderas för enskilda säilskap & tillställningar

Abonnementsteckning kan

Eangatan
_
visit

(Argos hus) tel. 2099.

mer, Paletåer och Benkläder för fest
hvardagsbehof förfärdigas snabt och

uthyras.

Beklädnads-Bolaget A.alto & C:o

Biljettpriserna äro:
1

om

Godt material, fin snitt och skickliga arbetare
Priserna särdeles moderata.
Färdiga kostymer, paletår och benkläder på lager
Frackkostymer

mk, 1:50,

1UuJ\lJUljl_l_ä.
l-näytöksinen laulunsekainei^u^ini^^^^^l\
tanut Teuvo PakkalaH Lav
nyt ja
sovittanut Oskari Merikanto

G. A. Wickström.

ske alla dagar i Téhandeln
Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o
N:o 9. Telef. 15 05.
midt emot Svenska Teatern

2

Guldmedalj 18^8 i Paris

Punsch.

Sangatan N:o 9.

Tel. 15 05.

Ivar Schoultz
"

mk., 75 pi. o. 50 pi

SS

i

Samtliga platser äro numrerade

ifitfi*^^^^^*^^*^*^

Turkka.

(Evert

Tolari,
Ifuotari,

jTaavi Pesonen
ukkilaisia

i

Suunio.

!Aleksis Rautio
|Uuno Salmela

Kasui

n^^mf^^^n

iKaarlo

Keihäs

Maija, kaupustelija
Pietola, talokas

Kirsti Suonio
Hemmo Kallio.

Katri, hanen

Lilli Högdahl

Anni.

tyttärensä

mökin tytäi

Alma Auer

Rättäri

Eino Salmera
Pölhö-Kustaa,lyhvtjärkinenpoika. Olga Leino
Poro-Pirkko
Mimmi Lähteenoja

Pahna-Maija
Leena

Hilma Rantanen
Mimmy Leino

Taurila, lautamies

lisakki Lattu
Pietolan palvelijoita, tukkilaisia, ja kylan tyttöjä
Ovet avataan k.lo Va 8 Näytäntö aikaa k.lo 8

Boulevardsgatan 28
Ledig annonsplats

Tobaksfabriken

„SAMSONS"

Blelsingfors

Tavastehus tillverkningar rekommenderas åt tobaks- 1
,Samson I", „Samson 2" j
kännare; försök Casino'',
(Trämunstycken) och "1899
Kommissionslager i Helsingfors hes
Frans Lindberg
Alexandersg

52. Telefon 2658

Elektriska w
t Belysnings Aktiebolag
Kasarminkatu 27. Telef. 916

Myy sähkötarpeita.

Merikannon
Piaiiomakasliiii
Wiipurissa |He Isingissä
Aleksatiterinkatu 21.
Tel. 5 42.

$
ty

Wladimirinkatu 20.
Tel. 29 22.

0 )000©000©000O0

bästsorteriad(

Möbler

Toimittaa sähkövaloa.

Gambrini Restaurant.
Sivon & 4* 4*

Största och

ill

i

rk.int

billigaste priser

lOS

Im PÉÉi

10

Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar.
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 91.

Helsingfors, Brunsgatan 12
Till landsorten sändes fritt emmlleradt samt nedkördt tilljärnväg ellei
)BS!

QQQQQöQQQQQöOQQ 10

de sig att se efter hvad det innehåller, ära. Han kastar bort den medaljong,
din lydige slaf, men där nere och detta afväpnar honom; då alla sig
för att sedan på lek pryda sig ined han fått af Margareta, ooh som han
'jänar du mig. Faust ryggar tillbaka, andra följa exemplet, känner han
och örringar. Marta kommer hittills burit som en amulett. Han
makt
är
halsband
hans
men bedåras af den bild af Margareta,
som orm imyrstack",
s°m Mefistofeles framlockar, och skrif- bruten, och alla draga sig oskadda bort. och förvånas,äfven hon, öfver smyckena. och Faust fakta, Melistofeles parerar.
genast Faust och Mefistofeles komma, under Valentin faller. Margareta inkommer.
Te' under
förbindelsen. Han tömmer Faust kommer och fordrar att
(örevändning att bringa fru Marta det Valentin förbannar henne och dör som
strax
därefter
en trolldryck, som förvandlar honom bli förd till Margareta;
soldat".
tl!1 en ung ädling, och befaller Mefi- passerar hon platsen på väg från mäs- sorgebudet, att hennes man är död. käck
Femte
bli
ensamma
och
akten. Faust följer MefistoMargareta
Faust
och
Siebel,
swfeles att genast föra honom till henne, san. Mefistofeles skrämmer bort Mar- yppa sin ömsesidigakärlek. Hon skyn- les till firandet af Valpurgisnatten,
hvars
S()m
till
mötes.
han nyss såg.
som vill skynda henne
från honom in till sig, då det sinliga. bacchanaliska fester afbrytas
dar
värdighet
jungfrulig
-indra akten. Stadens innevånare gareta afvisar med
re'n är sent". Faust vill gå, men Mefi- af en syn, då Faust ser Margareta,
ustvandra i grupper af borgare, stu- Fausts försök till närmande och fortstofeles håller honom kvar. Margareta blek som döden. Han befaller Mefistodenter, soldater, unga flickor och fruar sätter sig väg.
öppnar fönstret, och då hon tror sig feles att föra honom till henne.
Tredje akten. Siebel har skyndat vara ensam, utgjuter hon sitt hjärta
atanför stadsporten för att njuta af den
Tablå. Margareta ligger i fängelse
UD ga våren. Hit kommer Valentin för före till Margaretas trädgård för att
störbarnamörderska. Mefistofeles lämsin
kärlek.
Faust
som
sjunger
om
och
dricka ett glas med Siebel och an- där binda en bukett åt henne. Genom
nar Faust nycklarna, på det han må
famn.
faller
i
hans
fram,
tar
hon
vigvattnet tillinra vänner
innan han, som är soldat, att doppa sin hand i hexeri, att han Fjärde akten. Margareta söker nåd föra bort henne. Margareta, som förMefistofelestetgör
er upp frän hemmet och drager i
han
lorat förståndets ljus, anar att hon skall
blomma, utan att hon och tröst i kyrkan, men Mefistofeles
'§" Han anförtror
ve
och
fördö och ber honom stanna hos henne.
tillropa
sin syster i Sie- ej kan bryta en
henne
röst
höres
buketten vid Marls vård. Mefistofeles
slår sig till vissnar. Han lägger och skyndar bort. bannelse. Hennes ångest stiger, hon Mefistofeles kommer och ber dem
sas5as ag, sjunger en fantastisk sång garetas dörrtröskelblir rörd af platsens upplefver ..förkrosseisens stund" och skynda. Margareta öfverlåteri en brinnande bön sin själ i Guds händer och
lof, han spår ihänderna, Faust kommer och
slutligen i vanmakt.
r ar fram
behag. Mefistofeles faller
Valentin i nedfaller sanslös. Mefistofeles säger,
vin ur en Bacchusäkylt kyska och enkla
med
Soldaterna
Tablå.
med
ett skrin
s' v ->
ända tills de närvarande på har under tiden hämtat
vid spetsen inmarschera i staden efter slu- att hon är fördömd, men en jublande
af Vissa hemska tecken börja åtskilliga smycken, som han ställer
fäjder. Valentin, som af Sielel kör svarar att hon är frälst. Hon fö, a misstankar och vilja tränga in på dörren, hvarefter båda gå. Margareta tade
att allt ej är väl i hemmet, res af änglar till himmelen. Mefistofår
höra.
Kunom
m6d Valentin ; spetsen. Mefi- hemkommer; hennes spinnvisa
in
iMargaretas bostad. Faust feles krälar istoftet inför ärkeängelns
skyndar
afbrytes ofta af tankai
inkomma, den senare blixtrande svärd.
Mefistofeleä
-ol^,e me°3drSar med sin värja en trollkrets een i Thule"
och
finner blompå mötet med Faust. Hon
uv^'
öfver..serenad u utanför
sjunger
sen
kan
en
hånande
ingen
biebel
äkr'ri
som hon anar vara ria hvar- Margaretas fönster. Valentin kommer
alent'n 3klinga springer i
-«""►hon ej förstår
entin vänder då det korsfor- och skrinet, som
neka att hii'nna3 på den, som skändat h lus
ej
kan
Hon
det kommit.
är Jag

"
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Lrna,

den misstänkte gästen, från

W:m. EK BHR G. Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Alöxandersg. 52. Telef. 2f78. Helsingfors.
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ALEXANDERS TEATERN.
Svensk Opera.
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Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställningen i Paris 1900.

RtKlEllEtS iitttr.

a. :o Tonio,
C/3 *♥- Marie,

Herr A. Lindblad.

märketenterska vid ett
franskt grenadier-regemente.
Sulpiz, sergeant vid samma
regemente

:o

Hortensius,markisinnans inten
dent
En notarie
En korpral

Hj.

Söderlund

fyrolskt

Herrar och Damer.)
Första akten föregår i Tyroien 1809. Den andra
på markisinnan af Streckenfelts slöt i
Bajern, ett år senari
Marie
Frk. Matilda Keyser

Börjas kl.

7.5,0

och slutar omkring kl I0,:io e. m

Dahlbergs Pappershandel,
Alexandersgatan 15.
Norra Esplanadgatan 23.
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Gästuppträdande af Fru Alma Fohström
och Herr Ettore Gandolfi

Faust.
Personerna

$ Baieri k Konditori

Hr. Nordal Brun

Faust
Mefistofeles
Valentin
Vagner
Margaretha
Siebel ,
Martha

Hr. Carlandei„ Lundin

.

Frk. Frisch
Fru Carlandei-

Studenter,

So' dater, Borgare, Flickor, Fruar

) Mefistofeles
) Margaretha

Hr. Ettore Gandolfi
Fru Alma Fohström

Börjas kl. 7ao och slutas omkring kl. 10,:» e. m

N. Leibowitsch

Fredr. Edv. Ekberg.

J

*Vy-JPo«tkort
Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billiga priser.

"

mwmmwm

v

Smakfulla och vackra

|

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

C. Samuelsson
landtfolk

(Franska soldater

)

Herr R. Lundin

Herr

Lim rus

Opera i 5 akter af Ch. Gounod.
Dirigent Herr Georg Schneevoigt,

Damer & Barn
Underkjolar
Wititesrfel&ssar

Fröken W. Lindholm

tyrolare

*Ls-2

Torsdagen den 27 September 1900. kl 7: e. m

Filthattar6

Personerna
Fru A. Lindblad.

.Markisinnan af Streckenfelt
Hertiginnan af Hohenfels

Teatern.

Svenska

rekommendera i

Opera comique i tvä akter af Gaétano Donizetti
Dirigent: Kapellmästare Soholtz
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Beneficeföreställning för
Fröken Matilda Keyser.

o
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Onsdagen den 26 September 1900. gifves
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(Direktion: Emil Linden)
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o »erasa

vßm a.
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massör och sjukgymnast.

I

Kyrkogatan 5 Telefon 30 57

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

$
»

fr. 11

fullständig- teoretisk och praktisk
[ångårig klinikpraktik specielt ikirur1. Behandlar såväl damer som herrar.

■inrätt
kurs

Telefon 27 80. Telefon.
Uhampag-ne

qj

Mont de Bruyére

å

Herrar handlande. I

iljes i
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Servera:

tioner. Partilager hos

Velocipeder emottagas till förvaring öfver vinter
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försäkrade.
Alex Pelanders Velocipedaffär
Helin & WasiljefF 8. Fabiansgatan 8.
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Ernst TodantJer
S. Magasinsgalan 3.

Ledig annonsplats

Tel. 18 43.

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksällskapet

flotel I|än)p

„Colombo".

(Festsalen.)
fe* fe. fe.

Onsdagen den 26 September 1900

fe,

fxrxxr

men

Ganns
St ra

e Nach

4. Ouverture
5. Mandoliii-1trio
6. Confetti-P
ur

Rus
'Silllg

Wliddagskonsert kl.|24-6 e.m.

Colombo."

ll

Torsdagen den 27 September 1900
Program

Emilia-mazurka.
Schatz-Vals . . .
Meme Liebe,

Strauss
Sotta

Ouverture till Pinue Oa-

Suppe

Eoinanzi^B
,f Sr. Periok
|
Violinsolo, föredrages
Berliner Potpourri
Solosång

(

I

C& vh ©5> c5/

Marietta

föres

Sång o. Musiksällskapet

Amerikansk marsch

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m

(

Sr.

Hotel Kamp.

Table dMe kl. 3—6 e. m.

Pr og ram

Ji

Ledig annonsplats

Hho^^^'^res^^^^^9'

utföres af S:a Marietta

J

Solosång, utföres af Sr. Eusconi.

Serenaleur
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U
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„iPrima"
är

fapyros§,

Ledig annonsplats
ran

Pajazzon,

föredraeesaf Sr.

l
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i:fors Kemiska Tviitlinri

en nv

obak. Iparti

Marosett

Cellosoio.

i

(Mimmi Talen)
Andregatan 15. Telefon 507

Vårkostymer m. m.

Fredr. Edv. Ekberg.

rengöras

fort. väl och billigt

52 Alexandersgatan 52
Hela

fors,
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