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Szombat, 1884. évi

S111J1&I.
Idény bérlet. 18-dik szám.

Első kisbériét. 18-dik szám.

október hó 18-kán:

KOLDUSDIAK.
Operette 3 felvonásban. Irta; Zell F. és Genée R. Fordították:

(Karnagy: Delin Henrik. Ren

Palmaticza Novalszka grófnő

leányaiLaura,
Broniszlava,
Jan Janiczky ) tanulók a jagvellói egye-
Kimanovszky Simon ) temen Krakkóban 
Ollendorf ezredes, krakkói kormányzó 
Wangenheim, őrnagy — —
Henriczi, százados —  —
Schveinitz, főhadnagy — —
Rochow, hadnagy — —
Richthofen, hadapród — —
Bogumil Malachovszky, zenegróf —
Éva, felesége — • — ' -
Polgármester — — —
Onuphrie, Palmaticza jobbágya —
Enterich, szász invalidus és tömlöczmester 
Bej, fogadós — — —

S Z E M
Váczy Vilma. 
Halmayné.
Iványi Mariska. 
Horváth Arnold. 
Erdélyi Marietta. 
Németh József. 
Sajó Endre. 
Foltényi Vilmos. 
Landosz Albert. 
Tamássy Gábor. 
Krecsányiné. 
Pusztay Béla. 
Szida Teréz.
Nagy Antal. 
Boránd Gyula. 
Nyilassy Mátyás.
ÓV

tó I C :L . Y  JE 
Piífke, ) t  
Pufiké, ) 
Waczislaw, fogoly 
Egy asszony — 
Futár —
Első,
Második, 
Harmadik, 
Negyedik,
Ötödik,
Hatodik,
Első,
Második, 
Harmadik, 
Negyedik,
Ötödik,
Hatodik,

kulcsosok a krakkói czitadellában

apród

nyoszolyóleány

Jvary.
Nemes urak és nők, városi tanácsosok, polgárok és polgárnők, kereskedők, bucsusok, lengyel izraeliták, egy zenekar, szászkatonák, 

szolgák, parasztok, jobbágyok, gyermekek, foglyok. Történik Krakkóban 1704-ben, Erős Frigyes Ágast uralkodása

— Boross Pál.
— Kádas Imre.
— Szabó László.
— Bessenyey Mari.
— Nagy Dezső.
— Serfőzy Etelka.
— Berényi Mari.
— Zöldy Sarolta.
— Bérczy Mariska.
— Váry Irma.

Lévay Hon,
— Szőllősy Mari.
— Erdélyi Margit.
— Völgyi Katicza.
— Bessenyei Mari.
*- Vertán Anna.
— Várady Anna.
zászlóvivők, apródok, 
alatt.

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 krajczár9 emeleti záriszék 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.

Szinlapbérlet az egesz évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.

|g fg |p^B érle tliir& etés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a huszonegyedik idény bérletszám tói kezdve a második 
kisbériéire, azaz h ú s z  előadásra, nemkülönben idénybérletre, vagyis egyszaznegyven előadásra bérletet nyitok. Az uj t. idény bérlő uraságok — a már 
lefolyt húsz előadásra eső bérletösszeg levonásával — ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idénybérlők, ugyanis: családi páholy 525 forint, alsó- 
és középpáholy 367 forint 50 krajczár, felső páholy 227 forint 30 krajczár, elsőrendű támlásszék 87 forint 50 krajczár, másodrendű támlásszék 70 frt, 
földszinti zártszék 52 forint 50 krajczár. H ú sz  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, Kérem a nagyérdemű közönséget, hogy 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, vasárnap, bérletfolyamban, e színpadon először:

ffl búzavirág*
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Deréky Antal.

Kezdete 7, vége 9 3|4 órakor.

Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában. 1140.

Krecsányi Ignáoz, színigazgató.
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