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.\ Platserna N:ris 375-394 säljas ej v~d vanliga föreställningar.
Biljetter säll'as: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd,', till förhöjdt pris samma dag

kl. 9-11 f. rn.: ti1 förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m. l'Iön- och hlJlgdaga.', Till vanligt pris från
kl. I e. m.; till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. rn.; till förköpspris dagen förut kl. 1-3 e. m.
Biljettpris: vid Operaföreställningar (vanliga o. billighets-) samt SymroDlkonserter:

vanliga billigh. symf.k. vanliga billigh. symf.k,
Parkett 4: 50 2: 50 3: 2. radens sida l. o. 2. plats 2: 75 l: 75 2: 25
fondloger 3: 25 1: 75 2: 25 d:o 3. plats 2: I: 25 1: 50
Avantscenloger 4: 2: 50 3: d:o avantscenloge 3: 2:·- 2: 50
l. radens balkong l. 0.2. plats 5: 2: 75 3: 50 3. nedre radens fond l. plats 2: 25 l: 50 I: 75

d:o »3. o. 4. 4: - 2: 50 3: d:o > 2.0.3.» l: 75 l: 25 I: 50
d:o sidologer l. o. 2.» 5: 2: 75 3: 50 d:o »sida l. 2: - I: 25 I: 50
d:o 3. 4: 2: 25 3: d:o » 2.0.3. l: 50 - 75 l: 25
d:o fondloger l. 4: 2: 50 3: d:o»» 4.,5.0.6. » _ 75 - 40 .- 50
d:o 2.» 3: 2: 2: 50 d:o avantscenloger 2: - I: - 2:-
d:o avantscenloger... ... 5: 3: 3: 50 3. öfre radens l. o. 2. bänk l: 25 - 75 l:

2. radens fond l. o. 2. plats 3: 2: 2: 50 d:o .3. o. 4. l: - - 60 - 75
d:o »3. o. 4. » 2: 50 I: 50 2: - d:o 5. o. 6. - 75 - 40 - 50.

Vid förköp dagen förut förökas ofvannämnda priser: å parkett, parkettfondloger. parkettavantscenloge
och l. raden med I krona, å 2. raden med 75 öre, å 3. raden med 50 öre. Samma dag kl. 9-11 f. m. till:?
~o.'.lln;eren förhöjning af 50 öre å- parkett, parkettfondloger, parkettavantscenloge och l. raden, samt 25 öre ,:
a ofnga platser.

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.
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H'i lj e t t.p r i x e rn u ä ro :

Parket t • . • .. . . .. . .. .. . .. . .. .
Parkett-avantscener, 4 platser ............•.... , .
Första radens fond. fåtöljer

stolar .
sida, l:a bänk .

2,a .
Andra radens avantscener, ;) platser .

fond, l:a bänk " .
2:a, 3:e och 4:e bänk .

sida, l:a bänk .
2:a. . .

Tredje radens avantscener, 4 platser .
fond, l:a oeb 2:a bänk .

3:e bänk .
ståplatser .
sida, l:a bi{rk .

2:a .
'J SÖII- och helgdagar från kl. l e. m.

1'ele{on tir: Allm. 5040.i. Riks- 12 ~7; tlilgängliga
sön- och hell':tiagar.

Fo,'('sLiitl1!i1lysdalle11 f'01't'.'>laltll!iiysddgf'l' l?orköp da.ll1m rore 4t)Q,")t'

{n;n. kf. t : midd ':'l kl, ,?---Lt r 'ffi flwf'Bldllning kl. 12 -4 .;:

3:50
12: -
3: 50
3:

3:
10:

:-:L
2: 50
2: 50
2:
S:
2:
1: 50
l: 50
l: 25
5:
l: 25
1:

50
1:
- 50

2: 50
10:
2: 50
2: -'.
1: 75
1: 50
6: .-
1: 50
1: 25
- 60
1: 15
- 60

4:
U:
4: [,O
4:
3: 50
3:

12:
3:
3: 50
2:
1: 75
7:
1: 75
l: 50
- 76
1: 25
-. 75

endast efter kl. 12 midd. hvardagar och efter 1<1 1 e. ID.
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SVENSKA TEATERN.

BllJettppis: från kl. 12 spektakeldagen.

ord. mat!ni'lförest. pris,
Parkett.......................................... 3: I: 50 2. radens fond:
Parterr 2: - l: - l. o. 2. bänk........................... l: 75
Parkettloger: I 3., 4. o. 5. bänk l: 50

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

Stora parkettlogen pr bilj. 4: 2: 'I 3. ra2d"en3s'fOo'n4d'..bänk l: 25
Parkettavantscen (5 pl.) 20: 10:
l. radens fond: I 1. o. 2. bänk.......................... l: 25

l. 0.2. bänk........................... 2: 50 l: 25 3. 0.4. bänk........................... - 75
3., 4. o. 5. bänk 2: l: I öfriga bänkar ..................•..... - 50

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

Första radens avantscen (5 pl.) 15: - 8: ,Avantscener ...•............................. 6: - 3:-.
Vid förköp dagen' förut förökas ofvannämnda priser: å parkett, parterr, parkettloger och l. raden med

l krona, å 2. raden med 75.öre, å 3. raden med 50 öre. Sammada,g kl. 9-J] f. m. tillkommer en förhöjning
af 50 öre å parkett, parterr, parkettloger och l. raden, samt 25 öre a öfriga platser.

Två eller flera dagar förut. dnbbelt förköp.

ord.
förest.

matine-
pris.

l: -
-- 75

-75
- 50

-75
- 50
- 25
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SÖDRA TEATERN

AVAJ'\fl'

SCI,;N

AVA:"l'J'SCEN AVANTSCEI'

AVAl'{TS CEN AVAN'rSCEN

Biljettpris:
Parkett......................................................... 3: - i Andra radens fond

avantscen lO: --
Första radens fond l:a, 2:a och 3:e bänk 2: SO

öfriga bänkar.... 2: -
sida l:a bänk 2:

öfriga bänkar 1: 5'J
avantscen 15: _. i

Kontoret öppet från 9-11 f. m. mot förhöjning af 50 öre å parkett och första raden, 25 öre 2
andra raden, Vid förköp dagen förut ökas prisen med l kr. å parkett och första raden, 50 öre å andra raden

Två eller flera dagar förut dubbelt förköp.
Tetefo n er r Allm. 31 16, Riks m 65; tillgängliga e n d a.st. efter kl. 12 midd. hvardagar och efter kl. l e. 111

sön- och helgdagar.

l :a, 2:a och :3:e bänk l: 5(
4:e och 5:e bänk 1 25
6:e bänk , ]. -

sida l:a bänk : 1: 2,
öfriga bänkar O' 75

avantscen '" 4:



Parkett-Avantscen, 2 st. a.. 12: Andra parkett, sida, venater 1: 60 'I'redje plats: de scenen .lu närmaste stolar å
Första parkett, midtelpartiet, 14- bankar 3:':"" Baden, fond, 1:a, 2:a och 3:e bänk 2: --'- hvar sida............ O: 76

sida, höger, 13 2: 25 » öfriga bänkar........................ 1: 50 öfriga stolar O: 50
venster, lB 2: 25 sidor, fåtöljer, ,.. 1: 75 Radens avantscen, venster.. .. 20: -

Andra parket t, midtelparliet 2: - I De 12 försts bänkarue efter fåtöljern" .. . 1: 50» , hoger.. . 12: -~
sida , höger 1: 50 i Raden, sidor, 17, 18, 19:de bänken. l: 25 Öfre avantscen, 2 st. a S: -

l~iIJtd:.ter säljas alla dagar i Allmänna ridningskontoret vid Guatat Adolfs torg, n-åu kL ~l J. m. 'till kl. -1 e. m. samt i Teatern!'! biljettkontor från kl. !)

f m. Förköp med förhöjning sker dagen förut -1-·6 e m. å båda försäljrringastäilena, l kr. på pavke tt., 50 öre på raden och 2 kr. för hvarje loge; förestålluings-
dagen ~j--l1 f. m., 50 öre Då parkett, 25 öre på raden och 2 kr, för hvarje loge. .

'i'~lero••er: Allm, 5468. Riks- 2363; tillgängliga endast efter 1<1.12. rnidd . hvardagar och efter kl le. m. sfm- och helgdagar.
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STOCKHOLM 1897.

TVÅ GULDMEDALJER

C~ntral=_Ck~ri~t
STOCKHOLM

STÖRSTA BOKTRYCKERI
I SKANDINAVIEN

SPECIALITET:

fÖRfOGAR, EflER NYLIGEN fULL-

BORDADE NYANSKAffNINGAR Af

DE MODERNASTE TRYCKMASKINER

fÖR YPPERSTA ILLUSTRATIONS·

TRYCK, ÖfVER SEXT!OSJU TRYCK-

. . . PRESSAR . . .

MERKANTILA TRYCKARBETEr\l
PRISKURANTER

CIRKULÄR PROSPEKT

AKTIEBREF

FAKTUROR· PLAKATER

MASSUPPLAGOR
AF

REKLAMCIRKlJLÄR
OCH

BROSCHYRER
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ii C. A. CARLSS ONS SÖNER,. I~
· j\t1ek. Vagnfabrlk, l~

GULD- 35 Hornsgatan 35, GULD' j;.;
STOCKHOLM, v.P ,,~~ !
Allm. tel. 3496, ,

Riks 726. I
-<?-0-- MEDAlllE, ii*-

~
förfärdiga alla slags ~ ii*-

'il
1ft- och al'be~så~don, Ij

~
axlar, fjädrar, hjul :

(älven med gummiringar), l' ~
--o -~~

C. A. CARLSSONS SÖNER, I~
GasM oeh Vattenledningsentpepttenöpep. -

utföra
Gasledningar,

Vattenledningar,
AfIoppsledningar,

Kloakledningar,
Angledningar,

Ringledningar,
försälja

Rör, rördeIar, kranar,
lysapparater, kokgasapparater.
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~~~~r:;J v''J)J rl,

'" AKTIEBOLAGET ~":l~ v' ,
.~J~O~WENCSTROMS~

~. ~
I M E K. S N I C K E R I F A B R I K ~k

STOCKHOLM ~
26 S:t Paulsgatan och )Lilla Tanto» 26 Sköldgatan.

3230 ~ ~
i:;

~
"-~.

~ 3230 ~.

, Tillverkar och försäljer

~ Byggnadssnickepiep, Listvepk,
~ Villor, Skol- och Kyrkbänkar,
~ Butik- & Gymna.stikinredninga.r,

Lådor etc.

~TRÄ VAROR, hytla,de och ohytlade.
I Specialite : Golftpä levereras

~ i mån af behof direkt från torkarna. .

~~ Paneler, Boiseringar, Plafonder.

Parke1;1;go1:r 18
af ek I ~

i olika mönster och med
inläggningar af olika träslag ~

Telegrafadress: '=:====:!:..l
"WENGSTRÖMS" . I-

~ il 'il




