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l\lya glasmagasinet
IM. Espianadg 37.

KontorOscar Ålexiz.

N:o 28

»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ♥**
H. W. LILIUS.

—
H

ro

Jakob Ljungqvis

h Ate ierFotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg. 2.)
Telefon 2453

Utför omsorgsfullt och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.

Nya Tapisseri-
/"^ *s

taTTcs t*<p* ms
Telefon 3201Hagasnndsgatan 2

Största urval!
Obs.! Ullgarn stort sortiment

Vid partiköp rabatt.

JEI Viso
å 15 p.

en mycket god Holländsk Cigarr fås i
Bromans Cigarr & Tobaksaffär.

Uninonsgatan 27

££^^€€€€€:€€
Helsingfors Elektriska

Belysnings Åktieholag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Va
Lte

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag

Fredegen den 2 November

Inkasso & Fastighetsbyrå.

Svenska Teatern.
G^j ■ C)r\..___-^_7^-5

Fredagen den 2 November 1900
7,30 e

Kluint 12
Skådespel i fyra handlingar

P(>rs o ne r

nulf från Fjordarne, odalman på Island
gurd den starke, sjökonung
mnar Herse, rik bonde på Helgeland
iorolf, Örnulfs yngsta son andberg

Gu
Tb
Da;
Hji

gny, Örnulfs dotter
ördis,hans fofterdotter
are bonde, helgeländing

Egil Gunnars son, fyra år gammal
i gammal man

huskarl Larsson
nulfs sex äldre söner

Örnulfs och Sigurds män, Gäster, Huskarlar, Tärnor, Fredlöse mun

Handlingen föregir under Erik blodyxes tid, på och inärheten af
Gunnars gård på Helgeland idet nordliga Norg

Börjas kl. 7,50 och slutas omkring 10

Sundströms Fotografiatelier,

a A. W. Eklunö # Co.'m Vin- & Spirituosahandel.
W ===. Skilnadsgatan 19

Telefon 310

Strix Skrif-Kopiebläck rekommenderas.
Fabriks-Aktiebolaget Strix Tehdasosakeyhtiö. Helsingfors

<p
f %B. UJickels

Uinbandcl.
Hrraks Punscb,

prisbelöntmedguldmedaljvid
många utstäUningar. Högsta
utmärkelsehederspris(Diplö-
nie (llionneur) vidutställnin-
geniBordeaux1895. i

(ä^ 1®
Avg. Ludv. Hartwall.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkningen står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 32 38.

WesteHunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot af Dr. Lalunaiins un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.

t)

*^£££€€€€€€e

NIAGASIBi DU NORD.
Årabia Föi?§älj-

nin^s-]yia^a§in,
(Inneh. Q. F. Stockmann)

Glog. 2, HotelKamp
af fabrikens samtliga till-

ökningar,såsom: sSljes h.os
W°Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m
rationeiäfvensom af

littala Qlasbmiks
Uvärkningar såväl enkla som slipade
Vinserviser, Fruktskålar, Assietter,

Kannor, Ostkupor m. m

Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

A.TELIER JLJPOLLO.

/v»>^ V \*jr' **jA '%*£jr *Mgjfr |g|f

SVEA"
Brand &. Liffcrsäkrings

Aktiebolag

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander

1900

Georgsgatan 6, Telefon 2770.

HtlltllDl
af Henrik Ibsen

Herr Malmström
Engelbrecht

Fru Lindfors

Herr Lindh

Herr Lindström

o e. m

Fabiansgatan 27

£bampapc

0. fi.Ittuntm $&o
Reims

Herrar vinhandlare och

serveras lin första klassens

E. A. Hjelt
Helsingfors

Genei
-
alagent för Finland

Kontor Vestra kajen 18
G. F. CARLAMÖER.
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IVI idd an%Tnnser t HÖtel Kamp Af t oTuTs er t"IIUUdgbKUMbCI I Så å Musiksällskapet ..Colombo". frän kl 8 e m
frän kl. 4—6 e. m. ■

"c. P DYRENDAHL Fotografisk Atelier.
"

(Cafanis hus)
Esplauadg,



Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skiinaden 4
Emma Kriill's BODEGA ESPANOLA

31 it mP EAFFA M fhiiarmoniska Sällskapet, (Etablerad 1883)

Inneh. Emm Wickström Helsingfors
Glogatan 3, ■ti oc

<r^ ~~ty "^
ir s Viner &

SpiritizosaLördagen aen 3 november 1900
. " >>>

2Vya Bamffa.Tderohis:de
Sta ligt ;jer af färdHattar

BARNKLÄDERPopulära Konsertenelb & fil JK. F. Zj&rssozi
■TiHöstmössor A i.A-

A \\ intermössor IRXJB CDProarani:
2i Alexandersgatan 21

1 ( stor prisnedsättning ) O
3rekon

an: vid be
Draperieherrar damer, Möbeltyger,Måtto Lampor, Vaser

ssök i vår aftär och hoppas v
Muffar & Boas, hos l>st;i ivaramiade kunders ai

Aktiebolaget IF 21 Al
rra\j Jofy. Weckgell, Pau Första Rysslo. Unionsgatan 30

tur*«< grundadt 1827 Generalage
N. Magasing. 1. Telef 231

t^ga Brand & Olycksfallförsäkring
(fr. IVn

Nava NyaHelsingte iliisiKiiaiKiei
Fazer & W esterlund

Tel. 1431 Fabians

Flyg-I

Coitftit&rniiiiniIASKI

sm f Rekvirera våi 3
r-4HA 31MO J\ Iran

pes Skrädde
HctabfiMmcm

JHexanaerssatan i?

Atncrican Fasfyion.
OperakäHarens Restaur

::',.,.
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Xouis de Salignac & Co.

Cognac.
Eleonora Duse som „Hedda

Gabler".
Om den framstående italienska skå-

despelerskan som „Hedda Gabler",
skrifver en kritiker i en utländsk tid-
skrift:

„Det var nu på hösten jag iBerlin
blef i tillfälle att beundra denna ut-
märkta artist. Och att det just skulle
vara en italienska, som lärde oss nord-
bor att förstå, som värkligen förde oss
mänskligt närmare detta egendomliga
drama .Hedda Gabler", var ju redan
i och för sig anmärkningsvärd nog.
Oss. som dock anse oss vara de mest
utkorade Ibsenframställare och förstäare.
som girigt spana efter hvarje hans djup-
sinnigaste diktning med en tränktan
och en oro som gällde det vår själ-
salighet. Vare härmed huru som hälst,
Eleonora Duse. italienskan, gjorde det.
Så som hon förkroppsligade .Hedda

!:ma Inlaid Linoleum
i ultramodärna mönster

A. B. Wicander & Larssons
nederlag

Richardsgatan 2.

Gabler" glömmer man henne aldrig.
Huruvida hon därvid afvek från den
rådande Ibsen-traditionen eller försyn-
dade sig mot den rätta Ibsen-stilen vill
lag ej afgöra gent emot den framställ-
ning af karaktären hon bjöd. Hon
var i bvarje drag, hvarje sin rörelse
sä mänskligt sann. så altigenom för-
ståelig, att man nästan kunde tro sig
se „Hedda Gabler" för första gången,
just sådan som diktaren helt säkert
tänkt sig henne — eller åtminstone
kunnat tänka sig henne. Huru ofta
har ej denna karaktär blifvit missupp-
fattad, också af de skådespelerskor,som
iätt sig rollens utförande anförtrodd.
Och nu kommer denna Duse och visar
oss i ett slag Hedda, en i längtans-
kval, i oförstådda känslor sig själt för-
tärande kvinna, som utan att genom
sitt själslidande hafva vunnit någon
inre klarhet, dukar under försina vilda.
grymma instinkter och gör det onda

te

„@Fescertf"
Södra Esplanadgatan 2.

(Invid Salutorget).
för att hon måste göra det, emedan
hon icke vuxit ifrån eller kunnatblifva
herre öfver den brutala naturen hos
henne. Ett rofdjur —

ett skönt rot-
djur som genom smidiga, inställsamma :
rörelser be irar sin väktare förrän hon .
gör det förintande språnget. Huru be
drog ej ..Hedda Gabler" hela den iili
strosa släkten, dessa aningslösaväktare
af de dämoniska, rotdjursaktiga lidel- :

serna i hennes obotligt sjuka själ. — ;

Moral insanity. — Hon vet kanske ej
själf huru oändligt dålig hon är; hon
handlar enligt hemliga, outgrundliga
lagar; ett offer, som i sin tur med le-
ende läpparkräfver otaligaoffer. Själfva
leendet var ondt, ondt älven under sin
skenbara älskvärdhet. — Huru öfver-
väld gande var ej detta dubbelspel!
Huru afskydde man ej denna Hedda
medan man dock bordt beundra henne
och hatva medkänsla för henne, hysa
medlidande med detta fagra människo-
belä:e. som var till sig själf och andra
endast till olycka. Huru detta kloka,
tina ansikte kunde stelna ilåg ondska,
denna ljufva, adlagestalt sammankrympa
i den skandligaste lömskhet. Det var
någonting fasaväckande skönt däri, —
skönt så som hennes sjukliga fantasi
skapat sig det —

lasan af en död i
skönhet! Att dö iskönhet heter
ju det.a märkvärdiga, så mycket om-
tvistade ord.

Denna Duse-afton var någouting mer
än vanligt ialla de Ibsenföreställningar
j-ig någonsin varit i tillfälle att se:
mer än vanligt ihvad vinordborkunna
kanna och återgifva och tål redan där-
för ingen jämförelse med hvad här i
sådant afseende prpsteras och måste
äfven på grund däraf betraktas som

4.

Hi

å la C

innes i Specialaffär för Korsetter
en &

Hel ;er iall
ndinav IOVS urval

I bil] ite pr

Grundström.
&&& N:o 48 Ale> andersgatan N:o 4.8&$* —

Aktaiffelstams bokhandel: Viner och spirituösa
vackraste gatva tiJJ vänner 1ut.

T\r)\ar)d i Bilder, Hjelt & Lindgren

vårt lar

Pris Fmk 29
jenomskinligakuvert,

C.E. LindgrensBortsbindenaffär
Alexandersg. 46. Centrals hus.

Alla sorters finare och grötre Borstar & Pensla
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettväiar.Amykos. Pa
fymer. Badsvamp, Kammar af alla sia». Speglar & Te
iettprytlnader. Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigar
& Cigarrettfodral m. m. till billigaste primer.

Finska vapenmärken

rt hela dagen. Större & mindre Middagsbetallningar, Sexor från 2,50
till högre priser. Aftonkoncert fr kl. \ 2 8— 11.

ska ocl
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PiHLGREN. Torr Genuine
"T7B QH M TTPPI H- W. Hellaians Rcmontvärkstad,suc "

N:o i Ö Henriksg. Tel. 1301,

■antaina Marraskuun 2 p:nä 1900. K:lo Va'B
gar. Förtennar, förnicklar

cruvn taikka savcciK
JgpHpp^^,,.! ii 1 1 11 i I iij ill iiiliii Ull

Kaisaniemi restaurant
kki Peräkorpi, wuomm

tjmies :.
Vinpn tvttarensa .;-srÄ k:r .

g^JfoU». wnhaakka.
lanakkala \ talollisia . .
Kerolainen )

mont,
velociped-

ringled-
mm

lisakki Lattu rekommenderas för enskilda säil-Hilma Rantanei
Pietari Alpo
Elli Tompuri

Mimmi G. A. Wickström./Eino öalmela
(Otto Närhi.

ds-Boiaaet Äaito & C:oCuulosairas. Bangatan N:o 9
(Le Målade imaginaire.)

k.
'

ähteeno'

Kos

skåp & tillställningar

Kirjoittanut Moliérä-näytöksinen huvinäytelm

jjgan, luulosau-a Mimmi Lähteen BeklBéline. lianen
Angelique, Ar Ina.ds-ISola.tfet Ä.a,lto &C:o Här

la,nga,ta,n N:o 9. Tel. 15 OS.lemmitty
Louison, Arg;

Otto Närii
omkEvert Suonic Ivar »choultz

nimfM^o^ans^Fietari Alp<

B '.r:lPl. Arganm ven . . .
Cléante, Angeliquen lemmitt;
Diafoirus, Hiiik;
Thomas

'" ''' ' -
Purgon, Argan'in liiakaF^MFleurant, apteekkari.
de Bonnefoi, notarivsI
Toinette, palvcliist/vtiö^^^B

Uno Salmel
Otto Närhi.

11

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo \ tsou an

waaaemH men Handelm. eßönDjiiics
Tobaksfabriken

SAMSONS"
Tavastehus tillverknii

Telef,,Samson Ikännare; törsök Casino",
(Trämunstycken)och "1899

LoaKommissionsiager iHelsingfors hos Tom
Frans Lindben

<Co
Alexanders,

i .*- "■,"-. 4-Gambrini I!♥I\V
oocSivori & *

Ke

/¥ erikannon
Pianomakas

Wiipurissa |HeIsi
Aleksanterinkatu 21 WSadimirinkatu 20

GÖOCTel. 5 42

varande något för Ibsentraditionen så
hämmande som gärna möjligtär.

Notiser.
Administrationen för Comedie Fran-

fme har upptagit ioch för inöfning
»Alceste" af Euripides, iöfversättning
at Rivollet och afsedt att uppföras så
snart truppen kan inflytta i „theatre
öarah-Bernhardt" beroende på dagen
för fru Bernhardts afresa till Amerika,
eller t anast imedlet af november. Före
.Alceste" torde dock komma att åter-
upptagas ..Antigone" af Sophokles med
M:elle Bartot och Mounet-Lullymusikenai Camille Saint-Saéns. Också omtalas
att rollerna voro utdelade till skåde-
spelet „Maråtre" (Den elaka stjufmo-
reD) men garantera det kunna vi ej.

aufvudrollerna skulle därvid utföras af
ruar Second, Weber och Lära samt

Sylvain, Ferandy,Leloiroch Duflos.
Worms som före sin åtgång från sce-

,en önskat få än engång genomgå några
de förnämsta rollerna ur sin så rikarePertoar, uppträder f. n. i „La consi-sencc de fenfant" och skall därefter

'Pela marquis de Presles i „Poiriers
tnäg,a

Henri Lavedan har under sommarens
lopp fullbordat en stor nutids-komedi i
fyra akter, på prosa, och som han be-
stämdt för Théätre Francais. Stycket
komme att bära namnet „Markisen at
Priola". *

Agnes Sorma iHolland. Enligt med-
delanden från Amsterdam kan mång-

åriga teaterbesökare ej erinra sig en så-

dan entusiasm som den fru Sorma har
väckt till lif. Bland annat har hon
uppträdt som Marikke i Sudermanns
senaste skapelse „Johannisfeuer " Efter
tredje aktens slutscen nödgades hon

framträda icke mindre än sex gånger
Äfven de första akterna blefvo val
emottagna, tack vare hennes utmärkta
spel. Stycket som i fjärde akten för-

lorar bra nog intresset uppehölls helt

och hållet af henne. Ofver fru Sormas

spel i allmänhet råder endast enäsikt,

hon spelar ej, hon hänger sig med heta

£ själ. Damerna kastade blommor

upptill scenen och hela teatern tykte
man darrade under styrkan af applå-
derna och bravoropen. ... .f , ,-,,

Fru Sorma begaf sig hanfran till

Rotterdam dit äfven Hermann Suder-
mann afrest för att se sin p)es uppförd

OQOQOQ

mrt
DOOOGOC

af Sorma-truppen. Iett privatbref har
fru Sorma uttalat att hennes framgång
i Amsterdam varit den största hon nå-

gonsin upplefvat. Med anledning a

det erkännande hon röntsom „Marikke"
i _Johannisfeuer" har fru Sorma ansett
sig böra öka repertoaren för sin euro-
peiska tournée med detta stycke.

* *

Å Dramatiska Teatern i Stockholm
gafs senaste .måndag det äfven hos oss
bekanta stycket „Fregattkapteneu" för
140:de gängen å denna scen, d. v. s.
räknadt från 1863, när staten inköpte
den dåvarande Mindre teatern, hvares'
.,Fregattkaptenen" dessförinnan gifvits
ej mindre än 33 gängor. Dessutom
har stycket vid olika tillfällen — re
cetter och dylikt — upprörts å k.
Stora teatern sammanlagdt ett tiotal
gånger.

Gabriele cP Annunzio som nyss besjun-
git såväl konung Humbert som konung

Victor Emanuel har nu senast skrim
ett ode till Roms, „Den eviga stadens-
ära. Detta med anledningaf trettionde
årsdagen af Victor Emanuel Iintåg i
Rom. Diktaren vill i denna sin min

mit billia

lobn Paiscbcff,
R:fors, B runsg. 12

isorten san--
janera it samt ned--
iväg

» n^m

nessång framhålla Rom såsom varande
världens moder och säger bl. a. att
„den eviga staden" sedanår 1870 åter-
tagit den plats henne med rätta tillber— den att vara såväl kristendomens
som Italiens hufvudstad.

*
K. operan iBerlin lär komma att

uppföra Lecocqus bekanta operett „Ma-
dame Angots dotter", som nu altsä
blifvit nhoftheaterfähig".

*
Georg Lehfels. författaren till den

satiriska farsen ..Xackte Kunst", har
nyligen fullbordat ett treakts lustspel
Das starke Geschlecht", hvilken redan
lenna säsong skall uppföraspä en Ber-

liuteater.

prick alllid

„jMonopole sec"!
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Lrraks Punsch. Guldmedalj 18H8 i Paris

Folkteatern.
(Studenthuset)

Elektriska Lördagen den -i November kl. 8 e. 111

För tredje gängen

Drottning Filippa
Gabriel Lagus

Erik XIII af Pommern

Filippa af England
Henrik Königsmart
Knut Aigotson. da
Erik Hfinririksnn. ■

Cecilia.
Gösta
Anna. In

Telef. 15 05
uoh Benklflder i 1 Herr lybald[ För^^^iddj

ddan
Två män af Iket

Hofdamer. Riddar Nunnor. Jägare. All
1 [:;<

Representationen recis luta
I. II e. m arna öppnas V

Gröna bil tter.
jas alla dagar iTél
ivenska Teatern (AiIdeln midi

samt rep

Studenthuset fr m., hvat mt

ibonner£ r telefon 2Cde ock kunn

Keko iiimenaeras
t laa r af prima beklädnadsmaterial

ska w lager

Finland afAktiebolag
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W:m EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel. Alexandersg

IK*._J tmtäMkSMkm
JK.

Ml Strå- kFiltMi-
fatti HliÉlaßt.

min JiniÉ^r
-

-H

* U| -V« IFI ',

Alexandersgatan 21/^ S5.. ■Iallberus hus

Prisbelont på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

ekommendera]tf FilthattarI J

■i.
Damer & Barn

Underkjolar
Winterblusar

!

d
m ! il Korsetter-, Linnekläder och

Danska Handskar 2:50..aeka 3 mk j
'■—-^ OPfUVfIVfWf

iflwEftfMimMi
Nutidens förnämsta antiseptiska

toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård
dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vid K
Karolinska Institutet i Stockholm.

D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovår
vid Universitetet iChristiania.

D:r F. Huedpe. Professor i allmän helsovä
rid Qniversitetet iPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kochs Institut iBerlin.

D:r Girand, vid Municipallaboratoriet iParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labc

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc
tersburg

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma
ceut. Institutet i Stockholm, m. fl

Finnes till salu å Apothek, Drog-
affärer m. fi. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

1 '

52. Telef. 2!78. Helsingfors.
■— -,

Smakfulla och vackra

Vy-Postkort J
Största och rikhaltigaste lager.

J Mycket billig-a priser.

t Dahlbergs Pappershandel, $
$ Alexandersgatan 15. é

Norr I .|nl.m,iilijni'.m '','{, «

TT Champagne n

3 Mont de Bruyére S,
,g säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å. alla större
tioner. Partilagrr hos

Ernst Tollanrier
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktie Bryggeri.
■ a.' .-.■' <.X>;>- -<y.y<.> AX/O-ÄMXyO-AiXX^^Ax

o"■z o. co

2. "sn
"O O
03

"

a. o
2S

09

:o
(fl

Prima"
är en nv

fapyross,
tillverkad af fin turkisk tobal

Fredr. Edv. Ekherg.
52 Alexandersgatan 52

;:.■?&
fred.1^

lianen $ Konditor
53. fllcxattdersg. 52.

FjclsingfOTS

mmmmm mmmm

Hotel Kamp.
Sång o. Musiksä Iskapet

flColombo."
Lördagen den 3 November 1900

Program

1. Ira.lipnsk rr^rs> Mazurkn \\Mgroia

Stranss
4. Serena r or
5. Cellosolo. f gea af Sr. Buongiovanni
6. >alon-polka

Lucia di La:i.Scent Donizetti
Sr. Rus

HeroldTil. Zimp;i
; Solos&i
11. Serenat

Irages ar Sr. Colomh
-'. Björneborgarnes marsch

Iparti, från eget fa

■
i

mmm

iIÄIT Sedan värmegaspriset
i Helsingfors aumera är nedsatt
till 15 penni pr kbm. d. v. s. till samma

H-iim hållesIni landets större1 sta-pns
der, uppmanas allmänlit

Kola ffliiips,
som är det hilligaste, renli-
ffaste o. bekvärnaste brän-
sl&f hvilket här finnes att tillgå. Kok-

frå 5 mark till högn pn-

Gasverket.

N. Leibowitsch
massör och sjukgymnast.
Kyrkogatan 5 Telefon 30 57

fr. II

GcnmiifjViti tullsiiindijr teoretisk och praktisk
kurs. Mångårig klinikpraktik specielt ikirur-
giska fall. Behandlar såväl damer som herrar.

X ___i^i__WiA&__AV.l,_.^.ii_hi__^__i_^

'A4 å k {«fl! Sitt' KV

K
Champagne
i lager hos herrar vin-

K
Kfinnes

handlare

ivl^^^^^^^^^/is^^^TK

Mori

floki Kän)p
(Festsalen.)

c5/ fe/ fe/ fe/

Fable dhöte kl. 3—6 e. m.

Kliddagskonsertkl.'|24-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.

fe> fe/ fe/ fe/

Helsinsrfors. Hufvudstadsbladets Xva Tryckeri, 1900

Hotel Kamp-
Sång o. Musiksällskapet

„Colombo".

Söndagen den 4 November 1900

Program

1. Romersk marsel
2. Amore-mazurka.

Strauss3. Schatz-vals . . .
4. Romance.
5. Mandolin trio.
6. Baci Inusili. polka

T. Ouverture till Orfeus iunderjorden Ofienbact
8. Solosång, Sr. Rusconi.

Stol fantasi ur Traviata
10. Solosång, S:r Marietta.

Yerdi

11. ■"■uoniis sång
12. Galopp.


