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Th. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
JS 27Unionsgatan1? 27,

PROGRAM-BLAD.
Fredagen den 22 December 1882

Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrorå10 JilsäljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Secietetshuset äfvensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwaljs butik vidSenatstorget, der äfven prenu-

meration emottages till ett pris

N.n Q 1at 6 3inf. förhelt år. Annonser KJ-n 01.U *JI. till ettpris af minst50 ~fiLinföras. lI.UJ/I.

A.Parviainen& C:o
(Michaelsgatan Jfå 8)

försäljai parti:
Petroleum, salt. kaffe,

socker,vincr,punscho.cog-
nac; satntipartio. minut:

Alla till en väl sorterad
jernhantlel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Minhaelsg.8, te!efon-n:r 22!

■■

(bestående af div.

Helsingfors Nya Cidarr-lande1P

Giogatan J\s 1, herr Grönqvists nya stenhus.

0

R. MelIin,
N. Esplanadgntan 30.

D. J. Wadéns
Elektriska affär,

Vestva Ilen-riksgatan JW 12
telefonnummer 200.

Rich. Heimberger.
Möbler, speglar, gardiner &

ramlister m. in., in. ni.

Michaelsgatan Jlff i», telefon Jf 218.

Daniel Nyblins
Fotografiatelier,

Fabisnsgatau J\s 31,

G, söndagarklöppensöckncdagm^l^)—
fl Telefonnummer 264,

Nu inkommet:
Ryscher samt broderade kragar

och manschetter, till ytterst billiga
priser, uti magasinet för artificiella
blommor, Glogatan N:o 2.

H. Ellmin.

Tapeter och rullåer
af nyaste slag i

Georg Kicks' tapetmakasin,. N. Esplantidgatan 27.
;";' „...„ ..,^,..y. „,,,.j»,"^! i

£jBF~ Dyrk- & braiidfria -<98Q

Kassaskåp & Kistor,
tillbilliga priser, lios

Albin B» il r,
12 Vestra kajen 12.

%0f Annonser till eit pris af minst 50 penni emottagas a bladets annonskontor- ""^jg
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Jul-ntställning
iiF. Lindbergs Cigarr-butiker,

Unionsgatau 23 & N. Esplanadg. 33.

Utom störstaurval Cigarrer (c:a 100 olika sorter) och Papyrosser (c:a 200
sorter), RÖJctÖbCtJc, StVUS, m. fl. tobaksalater, rekommenderas ett välsorteradt lager af
till julklappar särdeles lämpliga

%4p4* $4
Specialitet: Utmärkta nyssinkomna

""■» 4* ISTM4> W A K IS
tor herrar och damer

KR AVÅT T ER,
från 40 penni till 6 mark.

Ob8.! Beställningar från landsorten effektueras prompt per posto.
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sufflörluckan.

VARIETE-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl.
7,8 e. m., dervid följ. främ-

mande artister uppträda:
Italienska operasångarne Sig-

nor Pelucchi och Signo-
ra Oa11i, de amerikan-
ska förvandlings-dansöserna
och sångerskorna,systrarna
Josieo.LuluRichmonds,
miss Ida Morris, equili-
bristen Gavelli, svenske
komikern Sandelio, tyska
chansonett-sångerskan An-
na Suhr o. pianistenPan-
drup.

Fredagenden 22December'
PROGRAM

a) Marsch.
b) Musiknummer.
Uppträdande af herrGavelli.
Uppträdande af frökenIda Morris
Uppträdande af herr Sandelin.
Uppträdande af frökenSuhr.

(15 minutors paus.)

Musiknummer

7. Romanser ur op. «La Traviata» af
Verdi, utföres af signor Pelucchi.

8. Uppträdande af frökenIda Morris
9. Uppträdande af fröken Suhr.

(lf> minuters paus.)

10. Musiknummer,

11. Barcarol-duett utföres af signora I
Galli och signor Pelucchi. j

12. Uppträdande af herr Sandelin.
13. Uppträdande af systrarna Josieoch

Lulii Richmonds.
11. Slutgalopp.

tJbS.! Idagsista uppträdandet
af fröken Anna Snhr.

iJÖS.' Af förekommenanledningnöd-
gas jag hos denäradepubliken vänligen
anhålla att icke störa de uppträdande
under deras prestationer.

Carl Kamp

— Diplomatiska underhand»
lingar. Modren: »Se här, Adde,
här är god kaka. Vill du vara snäll
nu och komma och få litetet?»

Adde (som för olydnad ställts i
skamvrån): »Hvad är det för slags
kaka, mamma?»

— Gammal adel. En man af
gammal adel roade sig en gång med
att håna en nyadlad och sade, bland
annat, till honom:

»Er far gjorde de bästa stöflar åt
mig, som jag- någonsin slitit.»

»Jag vet det», infölldenandre, »jag
bar ännu qvar edra obetalda räknin-
gar.»

— Ett försök. >Men Stina, livad
är det du gör vid hönsen?» frågade
en husmoder sin piga. — »Åh fru, jag
gifver dem blott varmt vatten, föratt
försöka om de ej vilja värpalöskokta
ägg-»

— De nya speglarna. Ett gam-
malt fruntimmer utropade en gång, då
hon stod framför sin spegel och såg
skrynklorna i sitt ansigte: «Den här
spegeln duger då inte! De kunna in-
ta göra speglar så bra som förr.»

Den sista dumheten. En
herre med nAgot oregelbundna vanor
gifte sig- slutligen.

»Nu är det vigtiga steget taget»,

sade svarmodren efter vigseln tillho-
nom mellan fyra ögon. »Jag hoppas
nu att ni icke begår några flere dum-
heter.»

»Derom kan ni vara öfvertygad»,
svarade den äkta mannen; »jag lofvar
att den jag gjort i dag skall blifva
den sista.»
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Realisation
till julen.

Ibrist på utrymme realiserar
jag mitt smakfulla lager af

Guld-, silfver- & alfenid-
arbeten

med 10 proc. rabatt.

J. W. Talen,
29 Norra Esplanadgatan 20.

. Rich. Hedströms ,7

IAsfaltläggnings-kontor ■

verkställer

sim I'a111ilks»iiii £ ar

af alla slag.
Telefonnummer 106,

"w 3E ca- m-z m >„

i större och mindre partier, hoa

E. Luther,

Södra Esplanadgatan ,M 4,

tclefoD-nßmmer 227.

Jnlntställning
af fina leksaker hos

A. S. Sandell,
Glogitan 2.

p. p pof fs

lin- och De katesské
= Norra Esplanadg. 27, Alemndersg. Ib, 3
o "»

2 förtjenar att besökas af allmän- N

if heten. =

I.H.Wickel,
M 30 AlexandersgatanM 30,

rekommenderar sitt Y&lsorterade

Vinlager.
Minutförsäljning för Spirituösa och Punsch

Alexandersgatan 32 (f. d. Stenbergs lokal).

32 Alexandersgatan 32.
Ständigt lager af Skjortor, Kragar, Manschetter, Linneveck,Frun-

timmers-kamkoftor, Tröjor m. m

Linnelärft,Madapolam samt Linne-näsdukar,istort urval, hos

G. A. PETRELIUS,
Alexandersgatan 32,

Nyttiga Julklappar!
Symaskiner frän flera olika fabriker, deribland af de mycket

omtyckta Husqvarna Stål-symaskinerna, allt till billigt pris, hos

G. A. Petrelius,
Alexandersgatan 82.

S:t Pete.rsburger-bolaget

NADESCHDA
af år 1847

aMutar försilkringargenom

Th. von Frenckell,
Unionsgalan ..W 13.

Brandförsäkringsbolaget

PHCENIX
meddelar försiikringar genom

A. A. F. Lindberg,
generalagent,

Skilrmden (i (teletonnummer 130).

Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget

SVKA
meddelar försäkringar genom

N. J. CARL ANDER,
generalagent,

Uuionsgaten 27, telefonnummer 110,

Brandförsäkrings-aktiebolaget

Northern Assuranscompany
afslutarbrand- och lifförsäkringar genom

E. LUTHER,
general-agent,

S. l^splaniulg. 4 (telefonnummer 190)

Försäkringsbolaget

B«fttti| a
meddelar brand- och lifförsäkringar ge-

Stude & Co,

ITelsingfors, ILtors Dagblads tryckeri, 1882,
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Älven till julklappar!

Promesser
och 10-thalers premieobliga-
tioner till seriedragningen d.
I:sta februari 1883 försäljas
hos E. Kjöllerfeldt & C:o,

Yexelkontoret,Unionsgatan 32,
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