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Til. Stu d e,
Skrädderirörelse

Måndagen den 18 December 1882,
och

Klädeshandel, Bladet utkommer alla dagar. Lösnumrora 10 Jti. »äljas iNya tea-
tern' Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladets annons-

M27 UnionsgatanM 27. | kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-
meration emottages till ett pris

® IU-n QT a* ** förhelt år. Annonser M*n Q7ll.UOf. till ettpris afminst f>o Tte införas. II.UOI.

A.Parviainen& C:o
(Michaclsgatan Jtf 8)

försäljai parti:
Petroleum, salt. kaffe,

socker,viner,punscho.cog-nac; samtipartio. minut:
Alfa till en väl sorterad

jemhandel hör. artiklar.
A. Parviainen ii C:o,

Michnelsg. 8, telefon-n:r 221.
8 " ■

—
■ ■ 1

Popi konsert. fr Tapeier och rullåeil^
af nyast* slag i

j j Georg Rieks' tappt magasin,
N. Esplanadgatan 27. Iii a

t '?'.^.'.;i«:<J.*.-."^i..V*'^-"-'V: -. '- ■;."■'.-V",!'" '""."^■r'.:'T»r.-~-*t,B.Vr*M£*iTlNilaKrn den 19 december

gifves uti

Societetshus-salongen rri
den

16:de populära
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? t=^ »> « ■=Konserten, c« »
föranstaltad af

V 93

Uf_i

ii »i
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ic— »
etHelsingfors orkesterförening.

hos R. McIIin,
N. EapltmndgHtan 39.

Konserten börjar kl. V2B e. ni.

u
et

JPF* Entrébiljetter a 1mté säljaa
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget) o. Borgströmstobaks-
handel (Unionsgatau) samt vid

Daniel Hyblins
Potografiatelier, ingången.

D. J. Wadéns

Elektriska affär,
pHl)iHn.agatan J@ 31,

Vrstra Ifevriksgatan J\s 12,OBS!SlMta Uoiiderten Hirc
jul.

öppen aöckvr(ltii/'ir kl. i)- (',, Hbn<lagnrk\
10—1

telefonnummer 200.
'IVlefonnnmmer 2(J4.

PSF~ Dyrk- k brandfria 'IHm

Kassaskåp & Kistor,. Rich. Hindströms

IAsfaltläggnings-kontor i Julutställning till billig-a pri»er, hosverkställer
a H i'aI« 1aKK "" ' ">K <" >* af fina leksaker hot Albin Både,

af alla slag. A.B. Handeli, 12 Vestra ka)«n 12.
Telefonnummer lOfi, (Mogitan 2

JBfljT" Annonser till eit pris nf minst 50 penni emottagasd bladets annonskontor» ~WQ
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Jul-utställning
iiF. Lindbergs Cigarr-butiker,

Unionsgatan 23 & N. Esplanadg. 33.

Utom största urval Cigarrer (c:a 100 olika sorter) och Papyrosser (c:a 200
sorter), Röktobak, SllliS, ra. fl. tobaksalster, rekommenderas ett välsorteradt lager af

till julklappar särdeles lämpliga

%m* 44 —
*_

—

Specialitet.' Utmärkta nyssinkomna
""

I» OKXllOHA K IS
tor herrar och damer

KR AVÅT T ER,
från 10 penni till 6 mark.

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

Föreställning hvarje afton från kl
1

S8 e. m., dcrvid följ. främ-
mande artister uppträda

Ventriloquisten, Monsieur A.
Bouchotty, de amerikan-
ska förvandlings-dansöserna
och sångerskorna,systrarna
Josie oiLuluKichinondls,
miss Ida Morris, equili-
bristen Gavelli, svenske
komikern Sandelin, tyska
ehansonett-sångerskan An-
na Suhr o. pianisten Pan-
drup.

Måndagen denISDecember.
PROGRAM

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

(15 minuters paus.)

5. Musiknummer.
6. Uppträdande af fröken Suhr.7. Uppträdande af fröken Ida Morris.8. Merveilleuse scéne de la poupée

parlante et scénes d'imitations. Mon-sieur A. Bouchotty.
9. Musiknummer.

(15 minuters paus.)

10. Musiknummer.
11. Uppträdande af frökenSuhr.12. Komiska sångföredrag, utföra» afhrSandelin.
13. Uppträdande af systrarna Josie och

Lulu Richmonds.
14. Slutgalopp.

Obs.! Imorgon fträndradt pro-
gram!

\JOS.. Af förekommenanledningnöd-
gas jag hos den äradepubliken vänligen
anhålla att icke störa de uppträdande
under deras prestationer.

Carl Kamp

Från tonkonstens område.
—

Musikaliska akademien iStock-
holm lär rid sinsenaste sammankomst
beslntit hos k. m:t begära en lifstids-
pension i 2,000 kr. åt hr Norman,
som senast bestridt lärareplatsen i
kontrapunkt och instrumentation vid
konservatoriet.

—
Fru Kristina Nilsson bar, jemte

den unge tenoren Björksten,anländt,
enligt ingånget telegram, till New-
York.

—
På Folies dramatiquesiParis

har deu 21 okt. »Fanfan la Tulipe»
med musik af Louis Varney för för-
sta gången gått öiver scenen och med
framgång.—

Samma dag gafs på Varieté-
teatern »La prin^esse», komedi-operett
i 1 akt af mr Raoul-Toché, musiken
af Gaston Serpette, med mad. Judic
ihufvudrollen.

Bitar.
—

Liudmarkska sällskapet började
sin sejour i Malmö söndagen den 3
december. Hr Hillberg kommer att
uppträda som gäst vid några före-
ställningar. Första aftonen gafs två-
aktskomedien »Hata mig, herre!» och
treakts-lustspelet »Tjenstefolk » På
måndag uppfördes »Främlingen» med
hr Hillberg i hertig de Septmonts rol.

Heine Bottin
ist Annchen!!!!!!

>
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Realisation
till julen.

Ibrist påutrymme realiserar
jag mitt smakfulla lager af

Guld-, silfver- & alfenid-
arbeten

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

20 Norra Esplanadgatan 29.

9(T" Eikaste nrvai »f vnchm ooh bil-
liga vflxter, blombultetter, »om ex-
pedieras ca timme efter bestfillniagen,ffilld-
flskar m.m

TU. C2. KlrniiiK,
Villan Alkärr,

telefon M 241,
Glogatan M 1,
telefon M 259.

Pergaments-spelkort
säljas hos hrr Luther & Kudolpli, I*.Po-
poff och Th. Sttido samt uti stadens
större cigarr-butiker.
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större och mindre partier, hus tE. Ijuth c r,
Södrri Ksphiuadgatan .M' 4

U-lefon-iinmmer 227

voporf s Dans- och Fäktskoia,
% OCfl DelikatesshencleU Spärea villa, BrunnttparJcen 1,

Wilh. Bobfrg
= Norra E»phmadg. 27, Alexandersg. 18, 3

2 förtjänar att besökas af allmän-
H hiten. 5 -nuiiiobiSui -AllmännagjjjgaÉpfl hvilka vore hugade1

Wliå fordersammast an-i

Tidnings-depöten och 10-thalers premie-
obligationer till serie drag-
ningen den l:sta februari 1883, för-
säljas hos

(invid Nya Teatern)

ombesörjer prenumeration,
införer annonser, E. Kjöilerfeldt & C:o,

Yexelkontoret,Unionsjatan 82.anskaffar lösnummer
till de flesta in- och utländska tidnin-

ffar

Helsingfors, H:fors Dagblad» tryckeri, 1882.


