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Th. Stu d 6,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
M27 Unionsgatan J& 27,

PRQGRÅM-BLAD.
Lördagen den 16 December 1882.

Bladetutkommeralla dagar. Lösniimrorå10yti.säljasiNya tea-tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladetsannons-kontor, A. L. Hartwails butik vid Senatstorget, der äfvenprenu-
meration emettages till ett pris

N'f\ ftR at G Wr heltår. Annonser fel,_ OC"U Uv». till ettpris af minst50 p.införas. "»■U 00.

A.Parviainen &C:o
(MichaelsgaUn JS 8)

försälja iparti:
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner,punscho.cog-
nac;samt iparti o.minut:

Alla till en väl sorterad
jernhandelhör. artiklar.

A. Parviainen t C:o,
Michnelsg. 8, telefon-o:r 221.

Fijir tanserl Tapeter och rullåer
af nyaste slag i

GeorgEieks' tapetmagasin,
N. Esplaoadgaton 27,Lördagen den 16 december

Mm^^T^y^i^j^m^T^^mmåm
gifves den

15:de populära
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Programi
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fc;/diar, f. Sti-åkork.\bvendBeE
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% faoöao-it- o. tsince>ne-&
hos R. MeIIin,

N. Esplktmdgatan 39.

Andra afdelningen:
\ Oiwerture tillAtha-

lia Ätendelssohn.
G. Valse Espagnole .Metra.
7. Morceaux de Sition,

solo tor violin . . Vieuxtemps.
(Utföres af hr konsertuiästar Sattler.)
b. Norsk koimtnärs-

earnev»!*' ....Svcndeen. 9

Daniel Nyblins
Fotografiafelier,

Tredje afdelningen:
9. Der Prinz von Arca-

dien, humoresk . .Schreiuer.
10. Nirom sie hm, polka, Strauss.
11. Atnazoneu-oiarsch .Miohaiilis.

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Fabianpgatjin J@ 31,

Vestra Henrikssatan JUt 12,öppensöcknedagarkl. 9— 6, söndagarkl
10

—
2. Tc-lefonnnrarner 2t>4.

Konserten börjar kl. '/28 e. m. telefonnummer 200.

ipF* Dyrk- & brandfria -*©Entrébiljetter a 1rnk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget} o.Borgströmstobaks-
handel (Unionsgatan) suttit vid
ingången. Kassaskåp & Kistor,1 Asfa

Rich. Hindströms

tillbillig-a priser, hos
as fa1* 3 tijsa;ni»i % ar Albin Både,gpgf* Den ärade publiken om-

bedes vänligen att icke rökaun-
der förstaafdelning en.af alla slag 12 Vestra kajen 12.

Telefonnummer 106.

ÖTT" Annonser till dipris af minst 50 penni emottagas a bladets annonskontor* "^M?
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Jul-utställning
A. iF. Lindbergs Cigarr-butiker,

Uuionsgatan 23 & N. Esplanadg. 33.

Utom Störstaurval Cigarrer (c:a 100 olika sorter) och Papyrosser (c:a 200
sorter), Röktobak,Snus, ra. fl. tobaksalster, rekommenderas ett välsorteradt lager af
till julklappar särdeles lämpliga

Ifoéf $4
Specialitet: Utmärkta nyssinkomna

1» «B IgT ti © IV Ä KIB
för herrar och damer

KR AVATTER,
från 40 penni till 6 mark.

Obs.! Beställningar från landsorten effektueras prompt per posto.
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VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl.
788 e. m., dervid följ. främ-

mande artister uppträda:
De amerikanska förvandlings-

dansöserna och sångerskor-
na, systrarna Josie o.Lulu
Richmonds, miss Ida
Morris, equilibristen Ga-
velli, svenske komikern
Sandelin, tyska chanso-
nettsångerskan Anna Sllhr
o. pianisten Pandmp.

Lördagenden 10Deeember>
PROGRAM:

1.
1. Marsch för piano.
2. Uppträdande af herr Gavelli.
3. Uppträdande at frökenSuhr.
4. Uppträdande af herr Sandelin.
5. Uppträdande af miss Ida Morris,

(10 minuters paus.)

Konsertniimmer utföres at Gardes
septetten.

Boccaccio-marsch af Suppé.
Potpourri ur cp. Martha afFlotow.
An der schönen blauen Donau af
J. Strauss.
Cavatina ur op. LueretiaBergiaaf
Donizetti.
Maria-polka af Faust.
Svenska folkvisor.

(10 minuters paus.)

12.
13.
14.
15.

Musiknuuimer förpiano.
Uppträdande af fröken Suhr.
Upptr idaude af miss Ida Morris.
Komiska sångföredrag, utförasafhr
Sandelin.
Uppträdande af de amerikanska
förvandlings-dansöserna och sån-
gerskorna, systrarna Josieoch Lulu
Richmonds.

Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

FJÖS. i Af förekommen anlodningnöd-
gas jag hos ärade publiken vänligen an-
hålla att ej under de uppträdandes pre-
stationer deltagairefränger ellergenom
andra högljudda afbrott störa föreställ-
ningen. Carl Kamp.

Bitar.
— På k. teaterniKöpenhamn

går det som vanligt smått med ope-
ran, och det är tvifvelaktigt, huruvida
den nye tenoren Hannstrup kan brin-
ga synnerligt lif iprestationerna.
Hans stämma är en .äkta tenor och
rätt vacker, ehuru icke utan biljud
och ejlheller synnerligen stark: men
hvarken hans föredragellerhans appa-
rition tyda på stora sympatiska gåf-
vor. Man gläder sig nu åt de två
väntade svenska gästerna: fröknarne
L. Pyk och M. Grabow.

! sufflörluckan.
—
Iskolan. Läraren:— Hvarför är jorden femininum?

En pigg pojke:— Derför att man aldrig kan komma
rigtigt underfund medhurgammal hon är.—

Dummakarlar.Engammal
herre, soui råkat stöta sig med ett frun-
timmer, som han känt i sin ungdom
tillfrågades af sin hustru, hur han burit
sig åt för att förarga fruntimret.— Jag har icke gjort någonting alls,
svarade deu gamle mannen oskyldigt;
tvärtom var jag mycket hjertlig mot
henne och talade om den tid då vi på
vägen till skolan brukade lekamedhvar-
asdra lör nära femtio år sedan.

Hans hustru lyfte upp händerna mot
himlen och mumlade:— Gud hvad de karlarue äro dumma!

— En originell tjuff harupp-
trädt i Moskwa, nämligen en qvinna,
som dagligen på stadens gator af barn
lockar åt sig deras öfverkläder.

L. Laurstein,
Helsingfors,

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljningaf gummivaror,kirur-

giska t& medicinska instrumenter.
Ilandskar tvättas och färgras.
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:Finesser:
och 10-thalers premie-
obligationer till seriedrag-
ningen den l:sta februari 1883, för-
säljas hos

E. Kjöllerfeldt & C:o,
Yexelkontoret,Unionsgatan 82,

SV Rikaste nrval »f vackra o«h bil-
liga växter, blombuketter, »om ex-
pedieraB en timme efter bcßtnllniogeu, guld-

fiskar tn. m.

m. O. §tcnius,
Villan Alkärr, Glogatao M 1,

telefon M 241, telefon M259.

Realisation
till julen.

Ibrist pä utrymme realiserar
jag mitt saiakfnlla lager af

Guld-, silfver- & alfenit)-
arbeten

med 10 proc. rabatt.
J. W. Talen,

29 Norra Esplanadgatan 29.

ABBmäiina

Tidnings-depöten
(invid Nya Teatern)

ombesörjerprenumeration,
införor annonser,
anskaffar iösnumiuer

till de flesta in- och utländska tidnin-
gar.

SÅBSSKOLJL
Att min danskurs tager sin

början lördagen d. 16 december
Tarder härmed tillkännagivet.

Mnfftna JSllmin,
Hadr.: Gloeatan M 2.(11033)
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fpHP* Stort lager af Amerikanska cefe andra sorters

fjTB T T TOP
Skridskoremmar, barnkälkar, allt till betyd-
ligt nedsatta priser, hos

Osberg & Bades konkursmassas
föpoii5jniug;Bn>aghhin,

snedt emot poatlcontoret,

Dans- och FäßMola,Julutställning Spåras villa, 'Brunnsparken 1,

Wilh. Boberg.
af fina Jekwaker hot

A. 9. Sandell,
Glogxtan 2.

Helsingfors, H:fors Dagblads tryckeri, 1882.


