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(Apan Felix som skolryttare på sin Java-
nesiska fullblodshingst Me D'Onell).

Så Ar cGindeßergs tomt
vid Kopparslagaregatan

dagligen
en stor föreställning kl. 8 e. ni.
Onsdag och Lördag två stora

föreställningar fil. 4 ocfi ål. S e. m.
\

Söndagar tre stora föreställ¬
ningar ål. 3, ål. half 7 och half 9 e. m.

fBoulanger med sitt hästgarde.
Ny dressyr!

Stort karnevalsupptåg utföres af många kostymerade hundar, med flera nya, storartade
nummer efter min egen uppfinning på dressyrens område.

Äfven tillåter jag mig att till den ärade publikens kännedom meddela att jag är på min sista turné ge¬
nom Skandinavien, så att den ej försummar att få ett par intressanta och nyttiga timmar i min Apteater och
Cirkus. Då djurens antal öfverstiger 70 stycken de ädlaste racehundar, apor, importerade ponnyhästar, åsna,
kronhjort, get som konstberiderska etc. etc., är jag fullkomligt i stånd att tillfredsställa de största anspråk från
den ärade publiken.

Tältet är uppfördt efter amerikanskt mönster, impregneradt och skyddar mot dåligaste väder samt är
försedt med goda ventilationer.

Bland hundratals omdömen tillåter jag mig framhålla följande
Jtlleiwàcligste och Nådigsie lofordande uttalanden:
Dem Herrn B. E. F. Ahlers wird auf dessen

Wunsch hierdurch bescheinigt, dass die Königlichen
und Prinzlichen Herrschaften bei Gelegenheit Ihres
Allerhöchsten und Höchsten Besuches der Dresdener
Vogelwiese einer Vorstellung im Ahler'sehen Affen¬
theater beigewohnt haben.

Dresden, 7. August 1886.
v. Metzsch,

(L. S.) Königlicher Kammerherr.

(L. 8.)
Seine Hoheit Prinz Hermann zu Sachsen-Wei¬

mar besuchten mit Hoher Familie das Affentheater von
Herrn B. E. F. Ahlers und waren mit dessen Leistun¬
gen durchaus zufrieden.

Freiherr Simolin Eathory,
dienstthuender Kammerherr bei

I. K. H. der Frau Prinzessin Auguste zu Sachsen-
Weimar, geb. Prinzessin von Württemberg.

Stuttgart, 2. Juni 1889.

(L. 8.)
Herrn B. E. F. Ahlers bezeuge ich mit Vergnü¬

gen, dass die Frau Herzogin Wera von Württemberg
mit Prinzessinnen Töchtern dessen Affentheater be¬
sucht und sich über die Leistungen sehr befriedicht
ausgesprochen hat.

Stuttgart, 25. Maj 1889.
Yon Baidillger, Hofmarschall.

(L. S.)
I. I. K. K. H. H. der Prinz und die Frau Prin¬

zessin Wilhelm von Württemberg mit der Prinzessin
Pauline wohnten gestern Kachmittag der Vorstellung
im Affeneircus von Herrn B. E. F. Ahlers in Stutt¬
gart an und waren von den Leistungen bei dieser Auf-
fürung durchaus befriedigt.

Auf Höchsten Befehl
Bieber,

Rittmeister und persönlicher Adjutant.
Ludwigsburg, 4. Juni 1889.

BilleftDrisen äf*QS ®s8*a plats I kr.y 2:dra plats 60 öre och StåplatsMr m 30 öre. — Barn under 10 år betala på alla plat¬
ser half entré.

Publiken erbjudes tillfälle att taga den sällsynta djursamlingen i skärskådande dag¬
ligen från kl. 10 f. ni. intill en timme före föreställningens början i ett särskildt der-
till inredt tält bakom Cirkus mot afgift af 25 öre för yuxna, 10 öre för barn.

Högaktningsfullt

Benoit ,

Direktor.
Gelte, Otto Serrariders Boktryckeri. 1894.
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I mitt nya impregnerade Tält, efter Amerikanskt mönster,
vid Vaksala Torg i Upsala
Onsdagen den 10 Oktober kl. 8 e. m.

Största Stora iföreställningen. 1
Torsdag och Fredag hvardera dagen ©

En Stor Föreställning kl. 8 e. m. Iü 0
ILiörd.ag'eii den 3.3 Oktober ♦

ITva Stora Föreställningar, kl. 4 och kl. 8 e. ml
ffllåndagen den 15 8 e. m.

'ir
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samt flera Extra Föreställningar.
.m.-*«t

♦

Apteater och Cirkus

med sin talrika fyrbenta oeli fyrbändta konstnärspersonal,
bestående af utmärkt väl dresserade Apor, ädla Racehundar, sällsynta Dvergponnyer,

hvaribland tvenne importerade Javahingstar, Kronhjort etc.

Af det rikhaltiga programmet framhålles

En Amerikansk middag
eller

De hungriga gästerna utan pengar.
Farce i 1 akt, utföres af ett af 6 Apor bestående sällskap, hvaraf särskildt

kocken, värden ock uppasserskan äro mycket komiska.

Skol- oeîi Springlmnden LORD9
Engelsk Yindthund, i sina oöfverträffliga produktioner.

©
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Korsikanskt Ponnysto, Apporter- och Gaströnomliäst,
som bland annat upptager det minsta mynt ur en fyld vattenspann.

Den blå Konungmandrilen JOHNS
som lindansare och gymnast.

JBaponderaßen
som lindansare samt i hans kautschuks-produktioner och saltomortalsprång.

Trampolin- och Barrier-språng
utföras af 10 Dalmatier, Engelska och Spanska Vindthundar.

Komiskt intermezzo af Pintschern "Mylord".

o

Det nyaste på dressyrens område,
"Caesar", Japanesisk Dvergponnyhingst, och "Saladin", Tigerdogg,

dresserade tillsammans i frihet.

Müllers och Schutzes besvärliga
resa till Harzen,

Högst komiskt karnevalsupptåg, utföres af Apor och Hundar.

Stor kinesisk Fest,
utföres af 10 Mops-, Spets- och Pudelhundar, framförda af

Fröken Ida Ahlers.

Den Javanesiske Skol- och Springhästen
Mc "d'Onell",

riden af den långärmade Babianen Jasco som röd husar.

Stor Krigsrätt,
Militär-scen, utförd af Apor och Hundar.

%)en Satizisße fTonnyRingsten "5lii"
— dresserad i frihet —

framföres af Fröken Ida Ahlers.

Ett rendez-vous i Kamerun,
utföres af Pudelhundar och Apor.Den lärda geten "ESMERALDA".

Silkes-Åpan "ELLI" som Konstberiderska.

XRiliat+nnicanna örn- 1:sta Plats 1 2:dra plats 60 öre oeh Ståplats 30 öre.
rDIIJuLL|jl loci lid dl U. år betala på alla platser balf entré.

Sara under 10

Publiken erbjudes tillfälle att taga den sällsynta djursamlingen i skärskådande dagligen«
.från kl. 10 f. m. intill en timme före föreställningens början i ett aärskildt därtill inredt tält bakom Cirkus^
mot afgift af 25 öre för vuxna, 10 öre för barn. Högaktningsfullt

BENOIT AHLERS, Direktör.
Upsala 1894, Upsala Nya Tidnings akt.-bol. tryckeri.
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Endast fem
A parken intill Ljungstedtska skolan i Linköping

gifves

i mitt nya impregnerade Tält efter amerikanskt mönster

Söndagen den 4 November bl. 6 och 8 e. m.

Två stora Galaföreställningar,
INändagen den 5 November bl. 8 e. m.

Sn stor föreställning,
Onsdagen den 7 och Lördagen den 10 November kl. 4 och 8 e. m.

Två stora Föreställningar,
Söndagen den 11 November bl. half 8 och 8 e. m.

Två stora Tack- och Afskedsföretällningar
af

BENOIT AHLERS

Apteater och CirkusA (22 Hedersdiplom och Premier)
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med sin talrika fyrbenta och fyrhändta konstnärspersonal,
bestående af utmärkt väl dresserade Apor, ädla Raeehundar, sällsynta Dvergponnyer, hvaribland

tvenne importerade Javahingsiar, Uronhjort etc.

W Herr HAHNES musikkapell utför musiken.
Af det rikhaltiga programmet framhålles :

En amerikansk middag
eller

de hungriga gästerna utan pengar.
.Farce i 1 akt, utföres af ett af 6 Apor bestående sällskap, hvaraf sär-

skildt kocken, värden och uppasserskan äro mycket komiska.

Skol- och Springhunden LORD,
Engelsk Vindthund, i sina oöfverträffliga produktioner.

ROSA,
Korsihansht Ponnysto, Apporter- och Gastronomhäst,
som bland annat upptager det minsta mynt ur en fylld vattenspann.

Den blå Konungmandrillen JOHNS
som lindansare och gymnast.

Laponderaben "Speltarirai"
som lindansare samt i hans kautschuks-produktioner och saltomortarsprong.

Trampolin- och Barrièr-spràng
ntföres af 10 Dalmatier, Engelska och Spanska Yindthundar

Komiskt intermezzo af Pintschern »Mylord».

Den lärda geten "ESMERALDA".

Det nyaste på dressyrens område,
"Caesar", Javanesisk Dvergponnyhingst, och "Saladill", Tigerdogg,

dresserade tillsammans i frihet

Müllers och Schulzes besvärliga resa till
Harzen, -

högst komiskt karnevalsupptåg, utföres af Apor och Hundar.

Stor kinesisk Fest,
utföres af 10 Mops-, Spets- och Pudelhundar, framförda af

Fröken Ida Ahlers.

Den Javanesiske Skol- eck Springkästen
Me "d'Onell,"

riden af den långärmade Babianen Jasco som röd husar.

UPP* Stor JCrig""SNI
Militär scen, utförd af Apor och Hundar.

Den Galiziske Ponnyhingsten "ALI",
— dresserad i frihet —

framföres af Fröken Ida Alllers.

I

Ett rendez-vous i Kamerun,
utföres af Pudelhundar och Apor.

Silkes-Apan "ELU" som Konstberiderska.
©

Rfliottnriconnd örn- 1:sta plats 1 kr., 2:dra plats 60 öre och Ståplats 30 öre.DiljGtlJJi lad lid diu. under 10 år betala på alla platser half entré.
Barn

1^* Publiken erbjudes tillfälle att taga den sällsynta djursamlingen i skärskådande dagligen
från kl. 10 f. m. intill en timme före föreställningens början i ett särskildt dertill inredt tält bakom
Cirkus mot afgift af 25 öre för vuxna, 10 öre för barn.

Högaktningsfullt

Benoit Ahlers,
Direktör.

Linköping 1894. Östergötlands Dagblads boktr.


