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Tli. Stude,
Skrädderirörelse

och

Klädeshandel,

27 UnionsgatanM27.
. q

PROGRAM-BLAD.
Måndagen den 4 December 1882,

Bladetutkommer alla dagar. Lösnurarorå 10yii. säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetsluisetätvensom i bladetsannons
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der ätven prenu

meration emottages till ett pris

H:o 74. At 6 Snif förhelt år. Annonser |U'n "7A.tillettprisaf minst 50 yii. införas. '»■" « t"»

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

försälja i parti:
Petroleum, salt, kaffe,

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

Alla till en väl sorterad
jernhanilel hör.artiklar.

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

0 ■

~rO

£^T" Rikaste urval «f vackra ochbil-
liga växter, blombuketter, som ex
pedieras ca half timme efter bestiillningeu,
guldfiskar m. m.

ti. Xi. HirnlnH,
Villan Alkärr, Glogatan Jls 1,

telefon M 241, telefon ■/*?' 25!).

R. MeIIin,
Ni EsplauudgHtan 39,

. Kich. Hindströms
~

s Asfaitläggnings-kontor !
verkställer

aHVa111asK:« '«> S"'» «*

af alla slng.
Telefonnummer 106.

Popi bnstfl
Tisdagen den ""» december

gifves uti

Societetshus-saiongen
den

13:de populära

Konserten,
föranstaltad af

Helsingfors orkesterförening.

HJgr Entrébiljetter a 1mJc säljas
ihr Bartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströmstobaks-
handel ( irnionsgatan) samt vid
ingången.

o o
X J. E. Fagerroos, X
ti §u-f<?- ocfv Siil^vetfabiikant, A
A Aleiandersgatan 9 A

Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,
Vestra kajes 12, telefonnummer232.

:|: IiITapeter och rullåer i
af nyaste slag i

lå Oeorg Ricks' tapetmagasin,
N. Esplanadgatan 27.

Nu inkommet:
Ryscher samt broderade kragar

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

H. Ellmin.
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U^"" Annonser till eit pris af minst 50 penni emottagas d bladets annonskontor,"^f
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Id£*,££", 3VC^io.ci£tgrs

osjttng6lbmman",
illustrerad tidning för barn och ungdom,

med teckningar af

Hj-3X/ETjLxis"tO3^l3LJol333., O-Kleineli,
IF". 3\^t- IK/£&IG>2SLYXI.OIOLt&LIC± m TOOL fl-,

utkommer äfven år 1883.

pg"* PreMieratißiispriset är 4 marL^^BQ
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VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl.
7aB e. m., dervid följande ut-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Equilibristen Gayelli, sven-
ske komikern Sandelin,
dam-komikern Scbarn-We-
ber, Möhrings Trio och
Teater- Tiniamarresque
samt pianisten Pandmp.—

♥■—

Måndagen den 4 December.

PROGRAM

Marsch.
Uppträdande al herr Gavelli.
Romanser och visor, utförasat herr
Sandelin.
Uppträdande atherrScharn-Weber.

(15 tuiuuters paus.)

Uppträdande af hr Möhring,
Uppträdande af fröken Joana.
Beilmanssånger, utförasaf hr San-
delin.
Uppträdande af herrScharn-Weber.

(15 minuters paus.)

3.
Uppträdande af fröken Joana.
Komiska sångföredrag,utförasafhr
Sandelin.
Musiknummer.
Möhrings Teatertintamarresque,
komiska parodi-scener i 4 tablåer.

bs.! Imorgon förändradtpro-
gram!

Teatergalleri,

OlofIIrik Torsalow.
(Forts.)

Islutet af 1842 öppnadekapt.Liii-
deberg sin nya teater, ocli följande
året tillhörde Torsslow med sin fru
densamma. Då kaptenenmåstelem-
na sitt med så stora bekymmer, så
mycket arbete hopfogade verk (1844),
öfvertogs teateru af ett bolag,ihvars
styrelse Torsslow ingick. År 184G
bildades ett nytt bolag, hvilket köpte
då kallade Mindre Teatern (der kungi
dramatiska teatern nu är) och uthyr-
de den till Torsslow på tioär. Hvil-
ket arbete, hvilken rastlös flit! Här
hade han omkring- sig- sådana konst-
närer som Zetterholm, Kinmansson
Norrby, Thegerström,Björkman,mam-
sellerna Frössliud,Linmarkoch andra.
Men allt till trots gick det ej. Han
organiserade spel på lott, mendet var
och förbiet' motigt. Ar 1854 upplö-
stes derför teatern, och Torsslow öf-
verlät sitt kontrakt till Stjernström.

Nu hvilade Torslow ett par år, så
som han kunde hvila,nemligen i ar- 1
bete. Deuna tid egnade han mest åti
pennans alster. Men den 1juli1850
gjorde han åter sitt inträde vid den
kungl. teater som styresman för sce-
nen, med åtagande derjemte att äf-
ven nägon gång uppträda som skåde-
spelare. Han verkade på denna post
i 5 år, men kände sig mer och mer
trött, isynnerhet sedan han är 185i)J

förlorade sin maka. Han uppträdde
gom gäst Dågra gånger hos Stjern-
ström på Mindre teatern, sista gången
som Michel Perrin den 15 maj 1803,

'da han föi' alltid tog afsked afpubli-
|ken gedan den qvällen njöt han ål-; , , , , , . .derdomens hvila och lugn, om vintrar-
ne isin lilla våning å Ladugårdslan-

Qm gomrarne vanllgtvis inägon
gtuga . skärgärdeD. j det yttre uf.. gyntes han :;, de :;l aren

Han skulle dock hafva än en
hedersdag. Den 18 december 1875
fylda ban 75 år. På prosa och vers
hyllades den åldrige konstnärenitid-
ningarne, lians g-amle kamrat Edvard
Stjernström högtidlighölldagen med
att å Nya teatern gifva hans öfver-
sättning af Kotzebues »Gustaf Eriks-

sou Wasa», och isitt hem uppvakta-
des han af enstor deputationafkungl.
teaterns medlemman m. fl., som till
honom öfverlemnade en storartadmin-
nesgåfva, en med inskrift förseddsilf-
verkanna, fyld med tio tusen kronor
iguld

Det bar nu utför iden stora bran-
ten, fyld med hädanvandrades spår,
och hufvudet vardt allt t3rngre, hjer-
tats slag allt mattare, den kroppsliga
hyddan mer och mer bräcklig, fastän
ömt vårdad af dottern Helfrid (fru
Kinmansson) och den rikt utrustade,
tillgifae sonen Harald —

sångare vid
kungl. teat-rn och agrée af konstaka-
demin — hvilken delade den gamles
hem. Och den 1 september var van-
dringen här nere all. En itiden el-
dig själ, en konstnär som få, en ka-
täkterfast inan hade gått hädan. Den
svenske Roscius hade fört tillslut sin
en tid glänsande rollpå jorden. Plau-
dite!

sufflörluckan.
— Faderskärlek. Mark Twain,

den ryktbare humoristen, satt ochhöll
sitt några månader gamla barn på
sitt knä. »Nä, Sam», sade hans hu-
stru, erkänn bara, att du älskar gos-
sen!» — »Nej, det kan jagintegöra»,
svarade han, *nien jag är villig att
medgifva, att jag- respekterar detlilla
kräket för fadrens skull.»— Nyttan af att annonsera.
En tidning iCanada framdrager föl-
jande bevis på nyttan af att annon-
sera: »Medan en sättare i denna tid-
ning höllpå att sätta upp en annons
om en bortflugen kanariefågel,kom
fågel» inflygande genom ena fönstret
isUtteriet.»—

En god SOn. En hexa, som
stod på bälet för att brännas, varse-
blef bland åskådarne äfven sin son,

hvilken hon bad om ett glas vatten.
»Nej, mor», svarade sonen, »jag vill
inte göraer så illa, ty ju torrare ni
är, desto bättre briuner ni.»

i
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FörsäkringaaktiebolagetL. Laurstein, Pergaments-spelkort
RILEYAHelsingfors,

säljas hos hrr Luther & lludolph, P.Po-
polf och Th. Stude samt uti stadens
större cigarr-butiker. meddelar försäkringarålif, lifräntor m.m.

Hnfmdkoiltor:Norra EepUuadg 27,
telefonnummer 147.

Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),

Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljning af gummivaror,Jcirur- I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget

af årgislca & medicinskainstrtimenter.
Handskar tvättas och färgas.

6 /^ 3
1827

meddelar försäkringar genom
Th. ToIlander,

N. Magasinsg. 1 (telefonnummer 231)Guld-, silfver- & alfenid-
arbeten Brandförsäkrings-aktiebolagetaf Julius Blilthner, Leiitzig1,(Jarl

Bechstein, Berlin, J. L. Duysen,
Berlin, Carl Ritnisch, Dresden. SVERIGEhos J. \V. Talen,

N. Esplanadgatan 29, Amerikanska Harmoniums meddelar föisiikriugiiigar genom
Knut Kjcllin, Karl Königr,

Vestra kajeu Ji£ 6. O. Henrikag. .As !)af Esteff & €:o,

I.H.Wickel,
V 30 Alexandersgatan M30,

JoSi. A. Inlierjt,
10 Södra Esplanadgatan 10 BrandfÖrsäkrings-aktiebolaget

rekommenderar sitt välsorterade Northern Assuranscompany
afslutarbrand- och livförsäkringargenom

E. -L UT IIEK,Helsingfors NyaViniäger. general-agent,
S. Esplanndg. 4 (irlufunuummer 190)CIGARR-HANDELMinutförsäljning för Spirituösa och Punsch

Alexandersgatan 32 (f. d Stenbergs lokal). (Glogatan 1, Grönqvists dvs stenhus) Brand- och liftorsäkrirgsaktiebolaget
och ut-rmr lära mESr Jm±2 tbl^„ har ett välsorteradt

ländslca cigarrer o-
äger of n!^^H
h pajtyrosser. SVEA

större och mindre partier, hos
E. Jjutlier,

meddelar försäkringar genoru
N. J. CARL ÄNDER,

generalagent,.Södra Esplanadgatan Jt! 4,
telefon-numraer 227. Unionsgaten 27, telefoouummer 110,

»s
9 » Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget5 CT:Oiarma Cofflor, s*.p-J SKANDIAB gfrån 2 mk 50 penni paret ti'l högrepriser,

medelår försäkringar Kemun
CC Cl

F.A. Loström,
N. Esplanadgatan Jts 33.

SS
ScMldt £ Hallberg,

general-agenter
2 B "§

Michaefrsatan 5 (telefonnummer 220),
Ät'
W i

■u

3
% *

Ryska BrandförsäkringsbolagetIM

u
SB

af år 1802

Se11
"O
B) meddelar försäkringar genom

Gustav Paulig,ta
3BW

O
general-iigcut,

N. EhplaTintifer. 5 (telefonnummer111)

WMk^S^mL pers°ner * hufvud- i
9|stadeno.landsorten, |
Wfflhvilka vore hugade

i"'JS P^p|ra' uppmanas ätt
P9wlli f°r^ersammas^ an-
bw B?ii

'Imala sig under adr-:

J il-

Jjrandförßäkringsbolaget

jpiiasivixe
S

meddiflar försäkringar genom

A, A. F, Lindberg»,Försäkringsbolaget
generalagent.

Mmmmåsm SkilnadeD 6 (telefonnummer 139),

meddelar brand- och lifförsäkringar ge-
nom Stude <& C:o,

Holsingfor», H:fors Dagblads tryckeri, 1882.
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