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Tti. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,
Jtä 27 Unionsgatan J\'i 21

PROGRAM-BLAD.
Torsdagen den 21 December 1882

Bladetutkommer alla da^ar. Lösnumrorå 10yti. säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladetsannons-
kontor, A. L. Hartwalis butik vid Senatstorget,der äfven prenu-

meration emsttages till ett pris

N.ft Qf| at 6 ZnijT. förhelt år. Annonser W-r» Qfl.U <J\J. till ettprisaf minst 50p. iniöras. li.U UU.

A,Parviainen &C:o
(Michaelsgatan Jfå H)

försäljaiparti:
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner,punscho.cog-
|nac; sjmitipartio.minut:

Alla till en väl sorterad
jernhamiel hör. artiklar.

A. Parviainen & C:o,
Michaclsg. 8, telefon-n:r 221.

mm

(bestående af div. sr«,lctiX"t©2riX7"^^C3X*)

Helsingfors Nya Cigarr-handel,
Glogatan J\s 1, herr Grönqvists nya stenhus.

(sHaaöoo-n o. éi-nccncz->
hos R. McIIin,

N. EftplanariyMiiii 39.

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Ve.atra Henriksgatan J\l' 12

tulefonnummcr 200.

Bigh. Heimberger.
Möbler, speglar, gardiner &

ramlister m. in., ni. in.
Michaelsgatan Jts 9, telefon J\S 218.

Daniel Nyblins
: l.MM'trr.,,-1, mllrtcr
'< (»C»rg I!il'ks' l;l|)>Lt lliayasill. :.«;
■!; N. Esplanadgatan 27.öppen söcknedam^k\^^^^ömlaaaj^^I Telefonnummer 2t!4.

Nu inkommet:
Ryscher samt broderade kragar

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

H. Elimin.

ÖSSP Dyrt- & brnndfria "&@

Kassaskåp & Kistor,
tillbilliga priser,hos

Albin Både,
12 Vestra kajen 12.

gj^F" Annonser till Ht pris af minst 50 penni emottagas d bladet* annonskontor- "TB^g
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iA. F. Lindbergs Cigur-htikr,
Unionsgatan 23 & N. Esplanadg. 33.

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

T(ki&* ®é)
Specialitet: Utmärkta nyssinkomna

""
■"OSST XIOHT AK IS

för herrar och damei

KR AVÅT T ER,
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:
Ventriloquisten A. BOU-

CIIO11y, de amerikan-
ska förvandlings-dansöserna
och sångerskorna,systrarna
Josie o.LulnRichmonds,
miss Id« 1Morris, equili-
bristen Gavel!i, svenske
komikern Sandelin, tyska
chansonett-sångerskan An-
na Slllir o. pianisten Pan-
drup.

Torsdagen den 21December.
PROGRAM

a) Marsch.
b) Musiknummer.
Uppträdande af herrGavelli.
Uppträdande af fröken Suhr.
Uppträdande af fröken Ida Morris,

(15 minuters paus.)

— Tyngdlagarne uppenbara
sig i fickorna. »God dag, Berg-
ström, jag tror du är full!» — »Hvad
för slag! Hur kommer du på en så-
dan idé?» — Du kan ju icke gå utan
att ragla!<

—
»Inte annat än det!

Det kominer sig deraf, att jag har
portnyckeln iliögra fickan, men inga
pengar i den venstra och det stör jem-
vigten»

— Ur askan ielden. På eu
konsert sjöngo tvenne unga fruntim-
mer, den ena ihvit, den andra i blå
klädning, en duett, livarvid en främ-
ling-, som ej fann sigrätt belåtenmed
sången, vände sig till sia granne och
sade:»Tycker inte herrn, att dender
hvita damen sjunger falskt, mer än
lofligt?» — »Förlät», —

svarade den-
ne

— »jag är icke fullt opartisk, ty
det är min syster.» — Främlingenko-
stade helt förläget, och, sökande för-
bättra saken, återtog han: »Jag ber
tusen gånger om förlåtelse, men jag
menade verkligen den blåa.»

— »Ja,
då har ni rätt» — genmälde' den till-
frågade grannen

—
»det har jagsagt

henne många herrans gånger, ty hon
är

— min hustru.»

5. Musiknummer.
l>. Uppträdande af herr Sandeliii.
7. Upptr dande af fröken Ida Morris.
8. Merveifleuse scéne de la poupée

parlante et scénes dMmitations.Mon-
sieur A. Bouchotty.

9. Musiknumraer.
(15 minuters paus.)

10. Musiknummer.
11. Uppträdande af herr Sandelin.
12. Uppträdaude af systrarna Josieoch

Lulu Richmonds.
13. Uppträdande af fröken Suhr.
14. Slutgalopp.

Undervisning iallaslags mo-
\ derna danser meddelas af un-
dertecknad per kurs eller per
timme a Ctl mark

Axelina Apelbom,
Högbergsgatan 33,

\Ji)S... Imorgon sista uppträ-
dandet af fröke.tAnna Suhr och
hr Sandelin

xJÖS.J Af förakommen anledningnöd-
gas jag hoa den äradepublikenvänligen
anhålla att icke störa de uppträdande
under deras prestationer.

Carl Kamp

Je vous aime, je vous adore,

Que voulezvousAnneencore?

„Temperament."
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Helsingfors Nya

CIGARR-HANDEL
(Glogatan i, Grciuqviuts nya stenhus)

har ett välsorteradt lager af in- och ut-
ländska cigarrer och pnpyrosser.

. Rich. Hindströms T

IAsfaltläggnings-kontor1
verkställer

af alla sl;»er- **
Tclefonntimmer 106,

$}^" Rikaste nrvai af vackra O«h bil-
liga växter, blombuketter, som ex
pedinras co timme efter bestnllniugen, ffitld-
fiskar m.m

Ti. ti. Stenius,
Villan Alkärr, Glogatan JU! 1,

telefon J\S 241, telefon Jå 259.

Älven till julklappar!

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

Vexelkontorct, Unionsgatan 82.

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

timmers-kamkoftor, Tröjor m. m

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

G. A. PETRELIUS,
Alexandersgatan 32.

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

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

G. A. Petrelius,
Alexandersgatan 32.

Brandförsäkringsbolaget
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Brand- och lifförsäkringsaktiebolagot

SVEA
meddelar försäkringar genom

N. J. CARL ANDER,
generalagent,

Unionsgaten 27, telcfoDnnmmer 110.

Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget

SKANDIA
medelår försäkringar genom

Schildt & Hallberg,
general-agenter,

Michaelsgatan 5 (telefonnummer 220).

]RMOEIXIX
mcd()«lir försäkringar genom

A. A. V. Lindberg1,
ge neroltgc n t,

Skilnaden 6 (teletonnnmmer 130)

Brandförsäkrings-aktiebolaget

Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifforsäkringar genom

E. LUTHER,
gentral-ayeni,

S Enplanadg. 4 (lelefoDtinßimer 19(1)

lista Ryska Brandförsäkringsbolaget

1827
meddelar försäkringar genom

Th. To11under,
N. Magasinsg. 1 (telefoumnnmer 231),

Ryska Brandförsäkringsbolaget
af åi> 186Y

meddelar försäkringar genom

Gustav Pauiig.
general-agent,

N. Eaplanndir. 5 (telefonnummer111)

Försäkringsbolaget

B«*»ij*
meddelaiM>ran<^och lifförsäkringar ge-

mli il I ii

Helsingfors, ILtora Dagblads tryckeri, 1882.
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