
DEBRECZENI
Folyó szám

Csütört1883. évi

S Z Í N H Á Z .
Idénybérlet.

Első kisbérlet. 18-dik szám.

október hó 18-kán:

Doktor Qausz
Vígjáték 5 felvonásban, lila :  UArronge. Fordította: Mikló sy Gyula. (Rendező: Ditróy ) .

i
S Z E M É L Y E K :

Griesinger Lipót, ékszerárus — —  Fenyéry Mór. Kapocsfiné
Júlia, leánya —  — — — Kissné. Anna
Báró Földesi Béla, ennek férje --- —  Abonyi Gyula. Beregi
Klausz Nándor, orvostudor — -- —  Ditróy Mór. András,)
Mari, Griesinger nővére, neje — —  Siposné. Péter, )  pf
Emma, leányuk — ‘ — —  Ditróyné. Komorna
Árpási Pali, fogalmazó — x - — Pálffy György. * Szobaleány
Dorottya, Griesinger gazdasszonya 
Lubovszky, kocsis)
Gusztika, cseléd ) aZ 0rV0Snal

-
— Váczy Vilma'. 
—- Rónaszéky.
—  Erdőssy H.

Kocsis

Makayné. 
Závodszky T. 
Havy Lajos. 
Nyilassy. 
Szentes J. 
Szida T. 
Bauer M. 
Tama'ssy.

Történik: Budapesten. Id ő : jelenkor.

Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó- és középpáholy4 3 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti 60 50 krajczár,
szinti állóhely40 krajczár, tanuló és katonajegy őrmestertől 30 20 és
ünnepnapokon krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.

Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután

Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 6 0  kr. Bérelni lehel a szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.

IP JT * B é rle th ird e tés . Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpárlolö közönséggel, hogy a huszonegyedik idénybérletszámtól kezdve a második kis
bériéire, azaz hUSZ előadásra, nemkülömben idénybérletre, vagyis egyszáznegyven előadásra bérletet nyitok Az uj t. idénybérlö uraságok —  a már lefolyt húsz 
előadásra eső bérlelösszeg levonásával — ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idénybél lök, ugyanis: családi páholy 525 forint, alsó- és középpáholy 
367 forint 50 krajczár, felső páholy 227 forint 50 krajczár, elsőrendű támlásszék 87 forint 50 krajczár, másodrendű támlásszék 70 forint, földszinti zártszék 52 
forint 50 krajczár. HUSZ előadásra, az^z egy kisbériéire: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 forint, felső páholy 40  forint, elsőrendű támlásszék 15 
forint, másodrendű táralasszék 12 forint, földszinti zártszék 8 fo 'in l. Kérem a nagyérdemű közönséget, bogy igénytelen törekvésemet méltányolni, a bérletet tömeges 
pártfogásával megtisztelni s a magyar színészetnek hazafiui czélját, közművelődési fontosságát fölfogva, annak minél több barátot, pártfogót szerezni kegyeskedjék.

* Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz; színigazgató.

Holnap, pénteken, béllel folyamban:

A makranezos hölgy.
Vígjáték 5 felvonásban.

Kezdete 7, vége 10 órakor.
Dehrecxen, 1883. Nyom. a vároB könyvnyomdájában. — 1107.

Krecsányi Ignácz, színigazgató.

(B s jm .,
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