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Brand & Lifförsäkrings
AktiebolagTeatrar och Konserter.N. Esplanadg 37.

KontorOscar Ålexiz.
3

ISNorra Esplanadgatan 33 Telefon 228Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
J. N. Carlander:uJ

N:o 106. Söndagen den 12 Maj 1901.
% % % DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. "* ♥
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Jakob Ljungqvis

b AteFotografis ler
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg. 2.)
Telefon 2453

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

« «modernaste]" " CapeMaaer!
af förnämsta engelska $ Trän
ska Tabrikcr

(\ Rullgardiner $ " «
yj) « « " « Eiitoleum' i Helsingfors nya Capct-Hffär

Unionsgatan 32 " " " "

öfsLKonditori
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21
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Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27 Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
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Svenska Teatern.
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Söndagen den 12 och Måndagen den 13 Maj
1901 kl 7,30 e. m

kläder.|^ejsarens nya
Komisk operetti4 akter af Charles Kjerulf.

Texten af Harald Molander

Personerna
Keisar Måns Hr Svedberg
Prinsessan Gret Fru Oastegren

Hr Baroklind.Prins Per
Sven, hans väpnare Frk Bonnevie

("Hr EggelingTripp, skräddare
Trapp, väfvare , vandrande gesäller < „ Castegren

{ „ MalmströiTrals. gulilimigarelßJ
Mäster Niklas, KejsaverHJ
Mäster Bock. lians klädkammarminister J

iinsler Lindh
t „ Stavenow

Kasper, kejserlig; antergök och öfverstepagc Fru Bareklind
Kunigunda, prinsessans hofförldäde
ånna Stina 1
Anna Lisa prinsessans kammarsnärtc ru tetavenow

(Hr V. Sandbe:!■ bönd
Prech

Hofherra: lofdamer, Hofskräddare, Pager, Lakejer, Bondfolk, B

Börjas kl. 7,30 och slutas omkring kl. 11 e. m

Lucca kommer.
Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgalan 27

A. W. ERlunö 4p Co.
Vin- & SpirituosahandelIt

Skilnadsgatan 19V
>ums»

Förstaklass Tapetserareoch
l>ekora£örsverk siad.

J~ohan Svensson.
Adres; Sandviks Norra kajen K:o 17, d. v. s. Sandvikens ångsåg,

Telefon 33 80
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MAGASIEi DU NORD.
Åt?abia Föi?§älj-

nifl^s-JVla^asin,
(Inneh. G. P Stockmann)

oiap"L. Tfotel Kåmy

cc 0 @Utställning af fabrikens samtliga till
värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m

fielsiimfcrs
äfvensom af

Uttala Qlasbtmks
tillviirkniugar, såväl enkla soir

Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,
Kannor. Ostkupor m. m

SKÅNE" Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

MiddagVkTnjä er t H °,* f„ jj?, f̂e!"P Af' "Jj1M
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A.TELlER A.POLLO,
DYKIIDAHL Fotografisk Atelier.r p

Mi^MMH

fr
IUinbandel. II

prisbelönimu«3 guldmedalj '* '^|
många utstilUiiing.ir. li":;-iyB
utmärkelsehedersprisi i.1 H
me<t'lioniieur) vKlj^^^hmji geniBordeaux H

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors Telef 169
Tillverkningenstår under kontroll af

Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

SOLj?ems # # #
4f ff blomsfcrljaodel

xandersg. 46. Tel. 276

0. Stenbcpff &'C:olI#
I&

Underkläder (Lahnianns)yll

I é

@batt)pa^r)e
8- fl. @:o

e> & ® e,

äljes hos Renar vinhandlare
och serveraså alla första kläs
sens restaurationer

€. B. rjjflt Generalagent för Jinland

jrc^jr^jf######
Kontor Vestra kajen 18

G. F. CARLANGER.

Tricotvaruaffar
(G. Taht f. d. filial)

Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727.

Välsorteradt lager, -
billiga priser E

Handskar Jouvins & C:o's Gre
ble vSrlds:
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N. Esplanadg, 31.
(Cafar.is hus)



Harald Wasastjernas BLOMSTERHANDEL, Skibaden 4.
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Städernas i Finland
Brandstodsbolag

för lösegendom
amottager försäkringar till låga premier och ne
sättas dessa med 25 <»- ;; 50% ade belopp hvn^Bförskriri^stac/are il" u.-!. ■ar varit ilelf^in.- ih^B

OsEarHakulm
ÄJexan ■tan 4

Sidenfelbhattar
1 prima qvalité |

1 5 &

Filthattar för
herrai & damei

Wår & Sommarmössor
Resmössor m. m.

i

Joh. Wecksells Hattmagasin
30 Unionsgatan 30
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fllexandersgatan 17.
nnoral^öllananc Ractoiiront *a Cart hela dagen. Större & mindre Middagsbeställningar, Sexor från 2:50WptJl dftdlldleilb nebldUrani tm h

-
ögre priser Aftonkoncert fr. kl. V, 8— 11.
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ALEXANDERS TEATERN.

Barn- oeli unjioms-
fjmsiällDifli

-xf unga amatörer under ledning af fr
Siri von Essen gifves

Torsdagen den !6 maj 1901 kl. 7 e. m
(Kristi himmelsfärdsdag)

Program:

Paradisets lustgård.
Sagospel med balett i 3 akter, af Hilja Tavaststjerna

(Fritt efter H. C. Andersen.)

Småflickor.
Bagatell i 1akt af Ernst Lundqvist

Två barn ega tillträde med en biljett.
Biljetter erhållas i Laurents tidn. depoti Pas-

sagen samt föreställningsdagen från kl. 2 i tea-
terns kassa.

Biljettpriserna
Länstolar

2: BOFramparterre
Bakparterre
Partergalleri
Parterreloge 2: 50

Hsicla
ondA.ndra
sida framplatser

bakpiatser
avantscen

Paradis

Den enda värkligt praktiska Skrifmaskiu som
finnes är

HAfVSMOND,
som skrifver alla språk och stilar

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFiuland & Skandinavien

*******
flageJsfams

Bo^aodd.
Reforn)-Brefordr)arer)

tjänar som registrator oct !^^v£samma gång. Ny ypjUnnmi^^^^^^^^^^^H
erkännande i .. :-:^^^^^l

som rönt största

Pris 5 Fmk

Anderssons nya patentbläokhorn oöfverträff-
ligt

Pris Fmk 4:50,

Bodega Espanola
Helsingfors(Etablerad 1883)

parti och minut af endast äkta ntländskaFörsäljning

VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

Bårkläder
Beställningar emottagas

K. V. Larsson.
c^3

Henrik Gahns'
Amykos, Qahnclit,

tvålar tn. m.
lorder genom Ernst Tolander,

Telef. 18 44S. Magasinsg. ö

UictortaCiHörsäkrings » «* » « JlHtiibolaflet
i Stockholm

meddelar Eifförsäkringar på förmånligaste vrlkor
6. fl fij«lt. Generalagent för Sinland

norra Kakn 4. Ztltt 9 45.

Lifförsäkringsbolaget

The Mutual Life
Stiftadt 1843.

Samtliga fonder: Fmk. 1.688.000,000
Vinstfond: Fmk. 280.000,000: —

Hela vinsten
tillfaller de försäkrade
Nya försäkringar år 1900. Fmk. 912.000,000

Nya. betydelsefulla fördelar! Begär prospekt!
Generalagenturen for Finland:

Alex. F. Lindberg.
Helsingfors. Alexandersgatan 48,

Helsingfors NyaMusikhande
Fabiansgatan 16

Vår nya illustrerade katalog öf
musikinstrument har utkommit

och sändes franco på begäran.. .
OBS.! För hvar och en lam

pliga saker
Fazer & Westerlund

C.E.Lindgrens BorstbinderiafFär,
Alexandersg. 46 Centrals hus

Alla sorters finare ocli gröfreBorstar & Penslar
Tamburmattor &, Rottingpiskor, Toilettvälar,Amykos, Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag, Speglar &, Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar,Planböcker, Cigarr-
St Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.
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Ett tal vid Beethovens
begrafning

Den 29 mars 1827 ägde Ludwig
van Beethovens begrafning rum pä
Währingerkyrkogården i Wien under
ett enormt tilloppaf deltagare. Skalden
Grillparzer hade blifvit ombedd att för-
fatta ett tal. hvilket skulle uppläsas vid
grafven af den berömde skådespelaren
Heinrich Auschutz frän Burgtbeatern.
Polisen och prästerskapet motsatte sig
dock detta. Auschutz höll emellertid
talet vid ingången till kyrkogården och
detsamma värkade, såsom skådespelaren
akrifver isina memoarer, gripande som
en predikan.

Grillparzers inspirerade tal. hvilket
nyligen blifvit offentliggjordt i ...J,.hr-
ijuch der Qrillpaizer-GesellschaftI', var
i sin helhet af följande lydelse:

Vi, som stå här vid den förblekna-
des graf, äro representanter för en hel
nation, för hela det tyska folket, som
sörjer öfver förlusten af den ena, högt
beundrade hälften af det, som är 0.-s
öfrigt af en hänsvunnen, glänsande in-
heinsk konst, af fosterländsk, ideell
blomstring. Visserligen lefver ännu —
och måtte han länge lefva! — diktens
hjälte i tyskt språk och tysk tunga,
men den tonande sängens siste mästare,

tonkonstens hulda mun, arftagaren och
förkofraren afHandelsochBachs,Haydns
och Mozarts odödligaära. har bortgått,
och vi stå gråtande vid det förklungna
spelets sönderslitna strängar.

Det förklungna spelet! Låten mig
kalla honom så! Ty en konstnär var
han, och hvad han var, det var han
endast genom konsten. Lifvets taggar
hade djupt särat honom, och liksomden
skeppsbrutna klamrar sig fast vid strån

. ffydde han i dina armar, du det

3 Å g3.

godas och sannas lika härliga syster,
trösterska i smärtan, ofvanifrån här-
stammande konst! Vid dig höllhan sitt
fast, och äfven då den port ar sluten.
genom hvilken du trädt in till honom,
och du talade till honom, då han blifvit
blind för dina drag, genom hans döfva
öra, bar han alt ännu din bildihjärtat.
och då han dog, låg den ännu på hans
bröst.

En konstnär var han. och hvem står

upp bredvid honom? Såsom bibelns
Behemoth genomstormar hafvet, ilade
han genom sin konsts gränser. Från
dufvans kuttrande till åskans dunder,
från den spetsfundigaste sammanväfnad
af egensinniga konstmedel till den fruk-
tansvärda punkt, där det bildade öfver-
går i stridiga naturmakters regellösa
villkorlighet, alt har han genommätt,
alt fattat. Den. som kommer efter ho-
nom, skall icke fortsätta: han måste
börja, ty hans företrädare upphördeen-
dast där konstenupphör. Adelaideoch
Leonore! Pirare af hjältarna vid Vitto-
ria! och mässoffrets trosstarka sång!
Ibarn af tre- och fyrdelade stämmor!
Brusande symfoni! ..Freude, schöner
Götterfunken", du svanesång! Sängens
och strängaspelets gudinna! ställen er
rundt kring hans graf och beströn den
med lagrar.

En konstnär var han. men äfven en
människa. Människa iordets fullkom-
ligaste bemärkelse. Emedan han ute-
stängde sig från världen, stämplade
denna honom såsom iiendtlig, och eme-
dan han gick ur vägen för känslosam-
heten, kallades han känslolös. Ack.
den som vet sig vara hård, flyr icke.
Just öfvermåttet af känsla undviker
känslosamhet! — Om han flydde vari-
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Xöuis de Salignac &

Cognac.
Co. l:ma InSaid Linoleum

iultramodärna mönster
A. B. Wicander & Larssons

nederlag
Richardsgatan 2

Osakeytiö.
IlförsäkrJngs Aktiebolag.



AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris.
Specialaffär för Korsetter.

Köp alltid från specialaffär; störstagaranti, lager
och urval samt låga priser. Order trän landsorten ex-
pedieras omgående mot postförskott. Vid beställnin-gar uppgifves, bröst,höft och midjavidd.

Helsingfors,O. Grundström^Ensamförsäliare
för Finland, för Akt. 801. Svenska Korsettfabriken

* i * i.

T(aisai)ien)i J^esfauraitf
Middagar, Sexor & serveringa la Carte.

Boställninga^örcnsldlda^estligheter emot-
■Telefon 223.tagas

Q. A. Wickström
I*

Reparationsvärkstads „
Ur, Kronometrar

och finare
Präcisions-Instrument

°.& m
&» ■

jjg| jj uaranterad prima arbete

SS .- Ständigt lager af väl justerade

Vägg- och Fickur
Urkedar m. m

luat? §c^oulfz

Lioo!caiT)affär
Boulevardsgafarj 2Q

nd. GRönDjißCs $k

Tobaksfabriken

SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommenderasåt tobaks-
kännare; försök Casino", Samson I", Samson 2"
(Trämunstycken) och 1899".

Kommissionslager iHelsingfors hos

Frans Lindberg.

Alexandersg. 52. Telefon 2658.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Toukokuun 12 p:nä 1901

X:lo 8
Helppohintainen näytäntö

Viola.
(Loppiaisaatto)

(Twelfth Night).

5-näytöksinen nävtelmä (6 kuvaelmaa Kirjoittanut
Wi lliam Shakespeare. Suom. P. Caander

Henk i Iöt
Orsino, Illvrian herttua Axel Ahlberg
Sebastian, nuori ylimys, Violan veli . KnutWeckman
Antonio, merikapteeni. Sebastianin

ystävä Oskari Salo
Toinen merikapteeni, Violan ystävä . lisakki Lattu

(Pie:tari AlpoValentin, ) herttuan seuralaisiaUurio. I lOtto Närhi
Herra Tobias Räihä, Olivian eno Adolf Lindfors
Herra Antreas Kälppäinen Hemmo Kallio.
Malvolio, Olivian liovimestari Eino Salmela

(Evert SuonioFabio,I[ Olivian palvelijoitaNarri, j F J lAleksis Rautio,
Olivia, rikas kieivitär l']lli Malm
Viola LilliHögdahl
Maria, Olivian kamarineitsyt Kirsti Sucmio,

Hovimiehiä, pappeja, meiimiehiä, oikeudenpalve
lijoita ja soittoniekkoja

Tapalitumapaikka:Kaupunki lllyriassa

Öret arataan k:lo IL,H. Näytäntö alkaa k:lo 8

röaaerictablisscnietu $ Klädeshandel
21. Unionsfl. 21 f. d. T. Hvbcrss skrädderi

Helsingfors Elektriska
mr Belysnings Aktiebolag

Kasarminkaiu 27. Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

00000 ©OOOOQQQ
Mineralvattenfabriken

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar.

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 91.

OOQOOQOQÖOO

S^ffl
Ä^FfILTTfIK-=:=F!LTF^BRIK =

Rekommenderas =
Uälsortcradt lager af prima beklädnadsmaterial

Isförsfa ocj? bäsfsorferade la-
af alla slagsger i

Möbler,
till billigasteallmänt erKändf

»05priser,

Jobn Paisd>eff,
H:fors, Brunsg. 12

085-- TiTT landsorten $är>des
friff cn^balleradf samt rjed^ördf
till järnväg eller ångbåt.
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öambrini Rcstauram.
Sivori & 4f &

4f Merikannon
PiaiismsakaKiiiii

Wiipurissa { Helsingissä
Aleksanterinkatu 21. $ Wladimirinkatu 20.

Tel. 542. M Tel. 29 22.

v

den, sä var det därför, att han idju-
pet af sitt kärleksfulla sinne icke fann
något vapen att sätta sig emot den;
om han drog sig undan människorna,
så gjorde han det, sedan han gifvit
dem alt och icke mottagit någonting
tillbaka. Han blef ensam, emedan han
icke fann något annat jämte sig!

—
Men till sin dödbevarade han ett mänsk-
ligt hjärta för alla människor, ett fader-
ligt för de sina, gods och blod för hela
världen

Så var han, så dog han, aå skall han
lefva i alla tider. — Men I, som följt
oss hit, betvingen er smärta. Icke han

Iförlorat honom; Iha'n vunnit honom.
Först då lifvets portar tillslutas om oss,
uppspringa portarna till odödlighetens
tempel. Där st&r han nu med alla ti-
ders store, oantastbar, för alltid. Där-
för skiljens sörjande, men med fattning
trän hans hvilostad, och om någonsin
i lifvet makten af hans skapelse öfver-
loannar er lik den annalkande stormen,
om edra tårar flyta blandettännu ofödt
släkte, sä erinren er denna stund och
tanken: vi voro närvarande, då de be-
grofvo honom, och då han dog, gräto vi.—

4*»^

Notiser.
Den engelska teatern. Carnegie den

amerikanska mångmiljonären som nyli-
gen dragit sig tillbaka från affärslilvet,
tröttas ej vid att göra det mest nobla
bruk af sina samlade dollars. Han har
nu senast meddelat sin afsikt vara, att
såväl till London som New-York donera
hvar sin teater och för hvardera utfäst
etc värkligt kungligt underhållsanslag,
med vilkor att å dessa scener skola
uppföras uteslutande Shakespeare och
några andra engelska och amerikanska
stora klassiker. Han har i och för
saken ställt sig i beröring med den
framstående engelska tragikern Irving.
för att i samråd med denne geneala
och erfarne skådespelare uppgöra pla-
ner för de n)'a teatrarna, hvilka när-
mast torde vara aisedda att organiseras
efter mönster af Cornedie Francaise i
Paris.

Wiens teatrar. Det nya skådespelet
..Der Rebell" af Hugo Ganz väckte
lifligt bifall a Baimundteatern. Por-
tattarens dramatiska temperament och
språkets kraftfullhet lofordas isynner-
ht-t. — - Ett välvilligt mottagande rönte

å Jubileumsteatern en ny lifstafla Der
junge Herr" af Gl. A. Ressel. — En
ny operett Drei Wunsche" af Ziehrer
rönte stark yttre framgång vid första
uppförandet å Carlteatern.— Å Theater
an der Wien mottogs dennya operetten
Der Hofmeister" af Jos. Stritzko, li-
bretton af O. Franz, med välvilja.
Särskildt slogo några lyriska sångnum-
mer an, skrifver en recensent

Th. Gerlach opera J[atteo Falcone"
rönte ett välvilligt mottagande å hof-
teatern i Gotha.

Teatro Adriano iRom uppförde för
första gången den nya operan Fortur-
ella" af italienska operasångaren Pig-
nalosa. Den altför sensationella hand-
lingen värkade mindre tilltalande än
musiken, om äfven i densamma föga
originalitet var att finna, skrifver en
recensent. * ~

IBryssel väckte ett nytt treakts
skådespel IIu af Emil Ber-
haexen lifiigt bifall.

TiU en asyl för Iranska musiker och
skriftställare har en dotterdotter till
kompositören Boieldieu, fru Samson,
skänkt 900,000 francs.

Paristeatrarnesbruttoinkomstår1900,
nöjesetablisseinenten på utställningen
inberäknade, uppgingo till närmare 58
miljoner francs. Bland dessa komma
4 miljoner på Stora operan, 2 1/-2 mil-
joner på Opera Cotnique, 2 miljoner på
Sarah Bernhardt-, Variétés och Chåte-
letteatrarne samt på Hippodrornen och
Olympia, nära "2 miljoner på Théåtre
Franfais, 1miljon på Yaudeville-,Nou-
veauté- och Porte-Saint-Martin-teatrarne
samt Folies-Bergére ochNouveau Cirque.
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M*a
ocb spirituösa

direkt importerade från utlandet hos

Hjclf vS feindgpéw, S. Esplandg

0 Smakfulla och vackra 0
| Vy-Postkort

Största och rikhaltigaste lager.
Mycket billiga priser. J

| Dahlbergs Pappershandel,|
A'exandersgatan 15.

*
A Norra Esplanadgatan 23. «

"

3

W:m EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef 2178. Helsingfors.

Wilhelm Salins
snörmakeriaffär

Nio 50 Alexandersgatan N:o 50
silke medStort lager klädningsgarnityrer

Obs. I Billiga prise Obs.l

A. R. Paulson's
Cigarrhandei.

N:o 23 Unionsgatan N:o 23
]wr rekommenderas. "HM||_

I Champagne

3 Mont de Bruyére
i »C säljes iminut tio;; de flesta Herrar handlarn:!

>tell & restaurServera

Ernst Tulländer.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43,

fred»pdv. fcKöcrg.
Bageri & Konditor

52. Jflexandersg. 52.
fielsingfors

Ledig annonsplats

PuKimo- ja ===^== osuuskauppa 0. V.
Ratakatu D:o 9. Cclcf. I? 05.

$uosi;ctaan pukimia kevätkautta ja kesää parten
Uutuuksia on saapunut!

Beklädnads= $ =r===
andclsban(kls fl. B.

Bangafan W:* 9. Ctlefon 15 05.
Hår Si sommar kostymer rekommenderas.

Obs.i nyheter bafv>a anländt.

""^jteinrthiÉßEßllifelilEM^'

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettrnedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakteriepå

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vid K,
Karolinska Instituteti Stockholm.

Dt Axel Holst, Professor i allmän helsovärd
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor iallmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R.
Kochs InstitutiBerlin.

D:r Girand, vid Munioipallaboratoriet iParis

D:r M. Raskina vid P>-ofessor Afanasjcffs labo-
ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna,Assiscent vid Farma
oeut. Institutet i Stockholm, m. fl.

Finnes till salu å Apothek, Drog-
aifärer m. fi. ställen samt iparti.

C Helsingfors Tekno Kemiska La-
S boratoriurr^ödi^Esplanadg^

1i^^^^^^W^^ TP^^^^\^^^^^^"

lololoiololoioi
Finska Strå- & Filthatt

fabriks Aktietiolaget.
Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommenderai

Filthattar

Damer ét ISarn
Underkjolar

WinterI» lusar
Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50.

|O|O|O|O|O|O|O|

Sörnäs PiSsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial
Prima vara.

Sörnäs AktieBryggeri.
-> .<ji..■<■,■ -

■■ ,"> <»■ .<<> »V .";>>'''. 'XäXXaX*)"-/,

Försfa%s^a Försäkringsbolaget
Generalagenturengrundadt 1827

1. Tel. 231N. Magasinsg

Brand & Olycksfallförsäkring.

#RIW
är en ny

fapyposs,
tillverka* d af fin turkisk tobak Iparti, från eget fa>

J^x-edr*. Ekherff.
52 Alexandersgatan 52

eseartjklar
Plånböckerc:a 100 olika slag.

WIT 300 portmonnä-
sorte

Kammar liängslen=, Borstar
Stfe rval 1 111 1 i11 1 11 1 ii

Alex^FTLindberg;
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Ledig annonsplats
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