
SZÍNHÁZI JELENTÉS.
, ^ an szerencsém Debreczen sz. kir. város mélyen tisztelt közönségével tisztelettel tudatni, miszerint színtársulatommal folyó Szeptember hó 26-án

megérkezem, es a kellő előkészületek után '

szombatony Szeptember hó 29-én
megkezdem szini etóadásaink sorozatát.

Színtársulatom tagjai a következők:
Nők:

Bekéssy Rózsa, fiatal hősnő és drám ai szende. 
Ellinger Ilona, naíva és énekesnő.
Gerőfyné Ilka, népsz inm ű és so u b re tte  éne

kesnő.
Kaczér Nina. víg játéki szende és társalgási. 
Kopácsy Ju lisk a , o p ere tte  co loratour én e

kesnő
Lászvné Etel, d rám ai hősnő és anya.

L oesarekné Gizella, operette  komika.
Nagy Katieza, segéd naiva és társalgási.
01 áh né H enrietté , vígjátéki kom ika és tá r

salgási.
R ónaszékiné Irén , társalgási színésznő. 
Papainé A ntónia, társalgási színésznő és 

segédkom ika.
T őkés Em ilia, víg játéki anya és társalgási.

Férfiak
Andorffy Péter, operette  buffó és operette  

rendező.
Boronkay A ndor, lyrai szerelm es.
H aday Sándor, népszínm ű énekes és operette 

bariton.
Hegyessi G yu la , segédkom ikus és natur- 

bursch.
M ándoky Béla, drám ai apa és jellem .

M olnár László, hősszerelm es.
Püspöki Im re, apa és o perette  segéd buffó 
Péchy K álm án, társalgási bonvivant. 
R ónaszéki Gusztáv, kom ikus.
V edress Gyula, kedélyes apa, in trikus és 

rendező.
Valentin Lajos, operette  ten o r és igazgató.

Ábrányi M ari, 
Báthory Rózsa, 
Csengeri Erid rika, 
Dorzsay Lla,

Nők
Egyed A ranka, 
Egyed Margit, 
K ocsis E telka, 
Püspök iné  Jú lia ,

Segédszereplők és kardalosok :

Sulinka Mari, 
Szánthóné Mari, 
Táj kerti Bertha, 
Táj kerti Ida.

Gulyás Mihály, 
Gyöngyössy Viktor, 
Juhay  József,
Karacs Im re,

Férfiak:
M átray József, 
M átray Endre, 
Nagy József, 
Ném eti József,

Palotay Antal, 
Szabó József, 
Szabó László, 
Szentes János.

Karmester; Znojem szky G yula. — Sugö: Czeglédi A ndor. — Ügyelő: Szánthó Lajos. — Festő: Gyöiigyössy Viktor egy segéddel. — Ruhatárnokok: id. Püspöky Im re főruhatárnok, 
W ittkoffzky Im re  és M enyhárt Lajos segédruhatárnokok . — Fődíszm ester : Boránd György 14 díszítővel. — Zenekar: A cs. kir. 39. gyalogezred teljes és m egerősített zenekara 32 szem élyből, 
Czapek P é ter karnagy vezénylete  a la tt. — Jegyáruló pénzíárosnő: Szabó Lászlóné Szlám a Vilma. — Kellékes: Tóth István két segéddel és három szinlaphordóval.

M űsorom  é lén k ítése  okáért szerencsés voltam a főváros legkitűnőbb m űvészi erőit gyakoribb  
v en d ég szerep lésre  megnyerni.

Bérlei árak:
Idény-bérlet: nyolcz béreltre (160 előadás). Családi páholy 600  frt. Alsó- és közép páholy 420 írt. Felső páholy 260 frt. I-ső rendű támlásszék 

a három első sorban 130 frt. Il-od rendű támlásszék 100 frt. Ill-ad rendű támlásszék 70 frt.
K is b é r le t : (20 előadás.) Családi páholy 90 frt. Alsó- és közép páholy 60 frt. Felső páholy 4 0  frt. I. Támlásszék a három első sorban 2 0  frt. 

II. Támlásszék 15 frt. III. Támlásszék 9 frt.

la p i árak  .*
Családi páholy 6 frt. Alsó- és közép páholy 4  frt. Felső páholy 3 frt. I. rendű támlásszék 1 frt 20  kr. II. rendű támlásszék 1 frt. III. rendű 

támlásszék 8 0  kr.___________________________________________________________________________________ _ _ _ _____________________

y tP "  A múlt évit. bérlő uraságok előjogai Szeptember hó 20-ig fentartatnak, azontúl mások igényei fognak kielégittetni,— első joggal birnak azok, 
kik egész évad bérletre (160 előadás) tartanak igényt, s csak másodsorban azoké, kik kisebb bérletet óhajtanak.

~ Bérelni lehet naponként délelőtt 9—11-ig a szinházi irodában Foltényi Vilmos urnái, hol egyszersmind a befizetések is eszkőzölhetők.

Szinlap b é r le t egész évadra: 1 irt 50 kr. Szinlapra béreim lehet a szinlap osztónál és a szinházi pénztárnál. A t. szinlap bérlők kéretnek a 
fizetéskor az igazgatóság bélyegzőjével ellátott nyugtát követelni és a bérleti könyvecskébe nevüket sajátkezüleg bejegyezni.

M egnyitó előadásul színre kerül I t t  elO SK Ö r

CSAK VÉGNAPJAI.
Történeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta. Madách Imre ; színre alkalmazta: E. K ovács Gyula.___________________

Felhasználom ez alkalmat arra, hogy magamat és társulatomat a mélyen tisztelt közönség kegyes pártfogásába ajánljam, ígérvén, hogy szerény 
[tehetségünkhöz mérten azon leszünk, hogy a debreczeni színészet jó hírnevét méltóan képviseljük és lehetőleg emeljük.

Tisztelettel

Debreczen, 1888. Nyom. a város könyvnyomdájában.
(Bgm.)

Valentin t^afos,
igazgató.
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