
H AM AraÉ-SZÉH Eir EMMA jilalonjítéka.

Folyó szám 42. Első bérletszünet.

Kedd, 1884. évi ^  november hó 11-kén,
HALM A YNÉ-SZÉK EL Y EM M A ju ta lo m já té k a u l:

Operette 3 felvonásban. írták : A. Vanloo és Leterrier. Zenéjét szerzé: Lecocq K. Ford. Evva Lajos és Fáy J. Béla. (Karnagy: Delin Henrik.
Rendező: Krecsányi Ignácz.)__________________

S  Z  E  M  É
Picrates de Calabazás herczeg, Portugallia első mi

nisztere — — — — Németh József.
Don Braseiro de Tras os Montes, Elvas tartomány

kormányzója — — — Kiss Mihály.
Miguel, háznagy — — — Horváth Arnold.
Don Degoraez, Braseiro bizalmas embere — Boránd Gyula.
Manola, Miguel kedvese — — Halmayné-Székely Emma.
Beatrix, Braseiro neje 
Gonzales, Braseiro inasa — 
Katona ~ —
Sanchette, korcsmárosnő — 
Christoval, Sanchette pinczérje 
Pedro, festő — —
Pepita,) jgrasejro hadapródjai 
A nita , )

Iványi Mariska. 
Óváry.
Foltényi Vilmos. 
Bessenyey Mari. 
Szabó László. 
Tamássy.
Szida Teréz. 
Serfőzy Etelka.

J - j  Y
Inez,
Speranza,
Catana,
Pablo,
Huan,
Medina, i
Dolores, /
Első,
Második,
Harmadik,
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,

E  K . :

Braseiro hadapródjai

alguazil

varróleány

Lévay Ilon. 
Vertári Anna. 
Bérényi Mari. 
Nagy Anna. 
Zöldy Sarolta. 
Dömötör Róza. 
Bérczy Mariska. 
Gömöry. 
Kolozsy Jenő. 
Nagy Dezső. 
Váry Janka. 
Erdélyi Margit. 
Völgyi Katicza. 
Szőllősy Mari.

Férfiak, asszonyok, diákok, leányok, apródok, alguazilok. Történik: Portugalliában, a XVIf. században. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri ___ ______________ _ a jutalmazandó.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 

szék 1 forint; másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti 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 az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A L ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.-

JjJJp’Bérlethirdetés. Bátor vagyok a mélyen tisztelt müpártoló közönséggel tudatni, hogy a negyvenegyedik idény- és kisbérletszámtól 
kezdve kisbériéire, azaz húsz előadásra, nemkülönben idénybérletre, vagyis egyszázhusz előadásra bérletet nyitok. Az uj t. ez. idénybérlő uraságok — 
a már lefolyt négy ven előadásra eső bérletösszeg levonásával — ugyanazon árért bérlik helyeik et, mennyiért az egész idénybérlők, t. i. családi páholy 
450 forint, alsó- és középpáholy 315 forint, felső páholy 195 forint, elsőrendű támlásszék 75 forint, másodrendű támlásszék 60 forint. 
Húsz előadásra, azaz egy kisbériéire: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 forint, felső páholy 40 forint, elsőrendű támlásszék 
15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint.Mint eddig, ezentúl is egyetlen törekvésein lesz, hogy, változatos műsor, 
a legujabbj legmagvasabb daraboknak bérletfolyamban szinrehozatala, kerekded, összevágó előadások,, gondos rendezés és fényes kiállítások 
által érdemeljem meg a mélyen tisztelt közönség szives pártfogását és nagyrabeesült rokonszenvet. Épp ezert bátor vagyok hinni, hogy igény
telen törekvésemet a nagyérdemű közönség méltányolni fogja, s a magyar színészetnek minél több barátot, pártfogót szerzend.

Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.

Árkedvezményjegyek délelőtt 11 V* órától kezdve kaphatók.

Kezdete 7, vége 93|4 órakor.

Debreczen, 1884. Nyom. a város köcyvflyomdájábanj 1 28.

Krecsányi Ignácz, színigazgató, 
(Bgfm .)
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