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november hó 8-kán:

Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Rosen Gyula. Fordította: (Rendező-. Abonyi Gyula.)

Pálffy György, 
Siposné. 
Abonyi Gyula. 
Foltényi. 
Rónaszéky., 
Závodszky T. 
Szentes. 
Tamássy.

Helyárak: Családi páholy § forint, alsó- és középpáholy A forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, föld- 
szinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár-és 
ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.

Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 6 0  kr. Bérelni lehet a szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.

Bérlethirdetés. Bátor vagyok a mélyen tiszteli müpártolő közönséggel tudatni, hogy a negyvenegyedik idény-és kisbérletszámtól kezdve kisbériéire, 
azaz hUSZ előadásra, nemkülönben idéuybérlelre, vagyis egyszázhusz előadásra bérletet nyitok. Az uj t. idénybérlő uraságok — a már lefolyt negyven előadásra 
eső bérletösszeg levonásával — ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idénybéilök, t. i. családi páholy'450 forint, alsó- és középpáholy 315  forint, 
felső páholy 195 forint, elsőrendű támlásszék 7 5  forint, másodrendű támlásszék 60  forint, földszinti zárlszék 45 forint. Húsz előadásra, azaz kisbériéire: családi 
páholy 90  forint, alsó- és középpáholy 60  forint, felső páholy 4 0  forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8  forint, 
Mint eddig, ezentúl is egyetlen törekvésem lesz, hogy változatos műsor, a legújabb, legmagvasabb daraboknak bérletfolyamban szinrehozatala, kérekded, össze
vágó előadások, gondos rendezés és fényes kiállítások állal érdemeljem meg a mélyen tisztelt közönség szives pártfogását és nagyrabecsült rokonszenvét. Épp ezért 
bátor vagyok hinni, hogy igénytelen törekvésemet a nagyérdemű közönség méltányolni fogja, s araagyar színészetnek minél több barátot, pártfogót szerzend.

Mély tisztelettel Krecsányi IgnáCZ, színigazgató.

Holnap, pénteken, bérletfolyamban

Operette 3 felvonásban

Kezdete 7, vége 9‘j* órakar, Krecsányi Ignácz, szinigazgató.
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