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Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag
kl. 9-11 f. m.: till enkelt förköpspris dagen fömt kl. 12-3 e. m. Sön- och helgdagar: Till vanligt pris

från kl. I e. m.: till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.; till förköpspris dagen fömt kl. 1-3 e. m.
BUJeUprls: vid OperafUrestlUlnlngar (vanligt o. lägre pris) samt Sy.:ronlkonserterl

vanligt pris lägre pris symf. k.pris I vanligt pris lägre pris .ymf. k pris
Par~ett 4: 50 3:. - 3:- 2. radens avantscenloge 2: 50 2: - 2:-

dro fondloger 3. 25 2. - 2. 25 3. nedre radens fond I. plats 2. 25 l. 75 I. 75
d:o avantscenloger 3: - 2: 50 3: - d:o »2.0.3.» 2: - l: 50 l: 50

t .radens balkong 1. o. 2. plats 5: - 3: - 3: 50 d:o sida l. » 2: - I: 50 I: 50
d:o »3:0.4.» 4: - 2: 75 3: - d:o » 2.0.3.» l: 25 l: - I: 25
d:o sidologer I. o. 2.» 5:·- 3: - 3: 50 d:o »4.,5.0.6.» - 75 - 50 - 50
d:o 3. 4: - 2: 75 3: - d:o avantscenloger l: 50 l: - l: 50
d:o fondloger I. 3: 50 2: 50 2: 75 3. öfre radens fond 1.0.2. plats I: 50 I: 25 I: 25
d:o. 2. 3: 50 2: 50 2: 75 d:o » 3.0.4.» l: 25 I: .- 1:-
d:o avantscenloger 5: - 3: - 3: 50 d:o » 5.0.6.» l: - - 75 - 75

2. radens fond l. o. 2. plats 3, - 2: - 2: 50 d:o sida 1.0 2.» I: 25 I: - I: -
d:o 3. o. 4.» 2: 75 I: 7S 2: - d:o » 3.0.4.» I: - - 75 - 75
d:o sida ·1. o. 2.» 2: 75 I: 75 2: 25 d.o » 5.0.6.» - 75 - 50 .- 50
d:o 3. 2: - I: 25 I: 50

Vid enkelt förköp dagen förut förökas ofvannämnda priser: å parkett, parkettfondloger. parkettavant-
scenloge och I. raden. med 1 krona, å 2. raden med 75 öre, å 3. raden med 50 öre. Samma dag kl. 9- 11 f. m.
tillkommer en förhöjning- af 50 öre å parkett, parkettfondloger, parkettavantscenloge och l. raden, semt 25 öre
å öfriga platser.
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Hiljet.tpri~f'rfla ä ro .

P..,.keH.· __.. __. __. . .
Puken·avantscener, 4 plat se r... . .
FlIrsl~ radens fond. fåtölje" .

'stolar __ __ .
sida. \:a bänk __ .

2:a 0.0 .,_ .,' o •• 0_. "0

Andl"A, radens avantscener, & platser .
fond, l:a bänk __ .

. 2:a, 3:e och ,l:e bänk .
sida, l:a bänk __ .

2:a. .. __ .
TN,ctj. radens avantscener, (platser .

fond, l ia och 2:a bänk .
'l:. bän k __ __ __ .

ståplatser __........•.........
sida, l:" bii tk __ .

2:a 00.00.00.0 o.'

Pt>~'f!,ttjttninuaå(l,S1dti
,,.dn "t. /2 midd .•..''l

3: -
10:
:~;
2: 50
2; 50
2: -
S:
2: -
l: 50
l: 50
l: 25
5: -
1: 25
l: .-
-50
l: -

- 50

"'6t'I>,tAllJaiAy,dagt!1!
kl. D--H r m.

3: 50
12: -
3: 50
3: ...
3: -
2: 50

lO: -
2: 50
2: .-
1: 7ö
l: 50
6: -
'1: 50
l: 26
-60
l: 15
-60

J.~(WJujp dag"" ftW~ 4VGf')t'

(ttrtlatallni"', "t. t2-4 *
4:-

14: -
4: SO
4: _.
3: [>O
3: _.

12: .-
3: -
2: 50
2:-
l: 76
7: -
l: 75
1: 50
-76
l: 2f)
-- 75

") S;)II- och helgdagar frin Iel. 1 e. m.
"'fio,,, •••••• : Allm. 504,0: Riks· 124.;, ilUgäng!lp _daRt eftor lel. 12 mldd, hvardagar· och efter '" 1 e .•••

!'Iiin - o~h hel"tagar.
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SVENSKA TEATERN.

Höger.
BUjeUpl'il!l: från kl. 12 spektakeldagen.

ord. mat/ne",'j6rest. pris.
Parkett.......................................... 3: - 1: 50 2. radens fond:
Parterr 2: - 1: - l. o. 2. bänk........................... 1: 75
Parkettloger: I 3.,4. o. 5. bänk 1:.50

l. o. 2. plats 3: l: 50 2.. radens sida:
3., 4. o. 5. plats 2: 50 l: 50 I l. bänk J: 50

Stora parkettlogen pr bil]. 4: 2: 2., 3. o. 4. bänk I: 25
Parkettavantscen (5 -1'1.) ••.....•......•..• 20: 10: 3. radens fond:
l. radens fond: l. o. 2. bänk.......................... 1: 25

l. o. 2. bänk........................... 2: 50 1: 25 3. o. 4. bänk.......................... - 75
3., 4. o. 5. bänk 2: - I: öfriga bänkar ...................•.... - 50

l. radens sida; 3. radens sida:
I. bänk 2: - I: l. bänk I: - - 50
2., 3. o. 4. bänk 1: 75 l: . öfriga bänkar........................... - 50 - 25

f'6rsta radens avantscen (5 pl.) 15: - 8: Avant!cener , , 6: - 3:-.

Vid förköp dagen förut förökas ofvannltmnda priser: å Jr,lI'kett,parterr, parkettlager och 1 raden med
l krona, å 2. radenml!ld 15. öre, å 3. raden med 50 öre. Samma .dal!:Id. 9-11 f. m. tillkommer en förIKIlnlng
af Möre å parkett. parterr, parkettloger och I. raden, $$Bt 25 !\re a öfriga platser.

Två eller flera dagar förut, dubbelt förköp.
·Telefon",., Alltri. 316. Riks- 4800; tillgängliga endast efter kf . 12 midd. hvardagar och efter kl. 1 e, 111

SÖIl· och helgdagar.

ord.
j'örest.

manne·
pris.

l: -
-75

-75
- 50

-75
-50
- 25
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SÖDRA TEATERN

AY.AN'l"

SCEN

AYANTSCEN AVANTSCEN

AVANTSCEN AVANTSCEN

Bl1jeUprl.:
ParkettÅ ..•••...•...................•...•...•................ 2: 76 Andra radens fond l:a, 2:a och 3:e bänk ,...•.. Il:'2Ii'
Parkett B ...•............•.•.........•..•..•.•..•. ·.. ········· 2: 50 4:e och 5:e bänk 1: .<.

» avantscen 6."- 6:e bänk 1: ..
Första radens fond l:a, 2:a och 3:e bänk 2: - sida l:abänk : l: -

» öfriga bänkar 1: GO » öfriga bänkar O: 75
sida l:a bänk 1: 76 avantscen ....•••..... 3: .

» äfriga bänkar 1: S6
avantscen ........•..................... 8:-

Kontoret öppet från 9-11 f. m. mot förhöjning af 50 öre å parkett och första raden, 25 öre å
a••dra raden. Vid förkop dagen förut ökas prisen med l kr. il parkett ochförsta raden, 50 öre å andra raden.
Telefoner: Allm. 3116, Riks 6:l65; tillgängliga ondast efter kl. 12 midd. hvardagar och efter kl. 1 e. m.

sön- och helgd•.gar.

a.4JJ>_CEllTRAIr,==-r.STO=.
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ÖSTERMALMS-TEATERN.

Höger Vänster

OI'd1aarle bllJeUpl'isen .1'0:
Parkett........... .. Kr, 3: - Radens fond, sida, La, 2:a, 3:e och 4:e bänk
Parkettloger » 3: - , »5:e, 6:e och 7:e bänk .
Parterr Midt .....................................•..... > 2: 25 Radens Sidor l:a, 2:a, 3:e och 4:e bänk .

Sida, l:a, 2:a och 3:c bänk > 2: - 5:e, 6:e och 7:e bänk .
» »4:e, 5:e, och 6:e hänk • ' l: 50 Avantscen, höger ...................................•..

Radens Fond, midt ,2: - venster : .
Biljetter säljas till ordinarie priser j Teaterns biljettkontor hvardagar från kl. 12 midd, (Sön-

dagar från kl. 1) samt i Allmänna Tidningskontoret vid Gnstaf Adolfs torg hvardagar kl. 12-4 e. m.
Helgdagar kl. 1-4). •

Förköp eger rum spektakeldagen kl. 9-11 f. m. mot 50 öres förhöjning å Parkett, Parkettloger
Midt samt 25 öre å öfriga platser. - Dagen·förtit kl. 12-4 e. m. (Sön- och Helgdagar kl. 1-4) mot en

Ostermalmsteaterns telefoner Allm. 5390; Riks 2035.
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J. H. TIDBECK
STOCKHOLM

32 S:t Paulsgatan32

lYI e t a 11d u k s v ä f ve p i * Si k t f a b pi k
1\1 etal1 tp å d vattuf abttik

Telegrafadress: »METALLTRÅO., Telefoner: Riks- 5523 Allm. 3238.

Tillverkar och försäljer:

SIKTDUK
af järn, mässing, koppar, nysilfver etc.

SIKTAR och SÅLL
af tagel, järn och mässing, för hushållsbehof och fabriker.

Firman etablerad 1840.

Galler och Nät.
till skydd för hissar, maskiner, fönster etc:

Slasksilar , oumbärliga för slasktrattar; hålla dem alltid rena.

Spjällsnören af metall. Eleganta, billiga, hållbara.

Tafvelsnören med klammer.
Säkerhetsnålar, Knappnålar, Kedjor för kronor och lampor.

Metal1trådsarbeten, alla slag, efter modell eller ritning.
Priskuranter sändas på begäran.



,~Y.iii-<, ,~, , ".
€§,,-K€E:+~.·9a.~~~.-;.~~...m€E.;.9.+.•4:~~:'-.3:~.~~ ...~r.~~:-~~.!t_.WJ~

I'
If!;f

I
~~~«'
;';S
I~~
~~
~
~
~~

j,.7.; -:s><s- t1

il\', I. ~~;,i Allm. tel, 3496. ,

E Riks- 726.

~, "'1",' ~~' MEDAILlE,i ~,
Förfärdiga alla slags !

~ lyx- och al'bet8å.~don,
'~I I'I~- --,. 7:::~~::~:"~~_i:
:J C. A. CARLSSONS SÖNER, :,r.) a

~ inneh. C. M. Carlsson. ~:

'I .: I,:,. Gas~' oeh Vattenledningsentttepttenöpett ~
. utföra ~

'1'"' Gasledningar, ;
i *~ VatteAnflledninlgadr,. I'
, , opps e nmgar, ' :<\

, '; - Kloakledningar, <

,) Angledningar, ~I;
Ringledn ingar,

försälja .

Rör, rördeiar, kranar, I
lysapparater, kokgasapparater.

~lj;*--~m;e;n:E.~.·9;Q:~.""""" •••••••• ~~~~~; .
'I' ' ,', 'l' r' , 'l' 'I' 'l'~ ~~,' ~"= ~
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; , C. A. CARLSSONS SÖNER,
ir. j\dek. ,\'a:gnfa:brik,

inneh., C. M. Carlsson.
35 Hornsgatan 85,

STOCKHOLM.

GULD-
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Aktiebolaget

Stoc~~olms Han~els~an~s
~otariatafdelning

mottager till förvaring och vård under
Bankens garanti enskilda personers och

kassors värdehandlingar.

Kungstrlldgårdsgatan 2 B.
Expeditionstid kl. 1/2 10-1/2 4.

Notariatafdelningen åtager sig:

a) i fråga om inteckningar och andra skuldebref att
inkassera räntor och uppsagda kapitalbelopp samt _ombesörja
förnyelse af inteckningar och reverser;

b) i fråga 0111 obligationer att i god tid underrätta depo-
nenten om gjorda utlottningar och lämna förslag till placering
af det ledigblifna kapitalet samt att på förfallodagen förete
obligationer och kuponger till inlösen:

c) i fråga om aktier att inkassera kuponger och ombe-
sörja utbyte af aktiebref, när sådant ifrågakommer.

Inkasserade medel kunna efter deponentens önskan an-
tingen hämtas i Notariatafdelningen eller insättas å bankräk-
ning i Stockholm eller annorstädes eller också försändas till
deponenten per post.




