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Rak a „Kékszakállú herceg“, JanovicsJenőnek „Az 
arany-ember“, Pogány Juliskának „A kis alamuszi“ 
cimü operetteben volt a jutalomjátéka. A társulat in
nen Miskolcra megy.

* (Fejedelm i zeneszerző.) Már korábban meg
írtuk, hogy Vilmos császár nagyobbszabásu kantáiét 
komponált, melynek a cime „Dal Aegishez“. Angol 
lapok most azt Írják, hogy a német császár szerze
ménye legközelebb Viktória királynő udvaránál is fog 
előadásra kerülni, a szövegét e célból az angol ki
rályi család egy tagja fordítja most angolra; Marghe- 
rita olasz királyné pedig a neki ajánlott kantátét 
olasz nyelvre ültette át.

* (Az imprezário emlékiratai.) Érdekes ada
tot közöl Mr. Abbey most megjelent emlékirataiban 
egyes művészek játékdijairól. Az ismert menager el
árul egyes titkokat — üzleti könyveiből. Miss Lilians 
Russel, az amerikai operette-diva, évi szerződéssel 
6500 márkát kapott tőle hetenként. Sarah Bernhardt- 
nak hat héten keresztül 80,000 márkát fizetett Abbey 
hetenként, de viszont a művésznő födözte a társaság 
budgetjét. Minden operaelőadás, melyben közremű
ködtek a Reszké testvérek, továbbá Lassale, vala
mint Eames és Sealchi asszonyok, 40,000 márkába 
került.

* (A ngol hangverseny-statisztika.) Arról az 
óriási mennyiségű hangversenyről, amit távaly Angliá- 
han rendeztek, némi képet nyújt a következő, elég 
vidám statisztika : 1893-ban angol lapokban 148,645 
hangversenyt hirdettek, ami 9.513,230 sort foglalt el. 
Ennek a sortömegnek a leírása 95.135 órát vagyis 
3960 napot igényelne.

* (A le lep lezett Leoncavallo.) Nagy büsz
kén hirdeti a „Bajazzők“ annyira megbámult proló
gusa, hogy a költője az életből merítette darabját. 
Most sül ki azonban, hogy nem annyira az életből, 
mint inkább más már meglevő színdarabból mentette 
Leoncavallo ur operájának szövegét. Legalább most 
azt írják Párisból, hogy Catulle Mendés és Paul Fer
ner megakadályozták a Bajazzők szinrehozását Fran
ciaországban, mert azt állítják, hogy Leoncavallo ope
rájának szövege Ferrier Tabarin-jéből és Catulle Men
dés Femme de Tabarin-jéból van plagizálva. Az előb
bit tiz óv előtt az Opera Comiqueban, a második da
rabot a Theätre de Libre-ben adták négy év előtt. 
Catulle Mendés és Paul Ferrier csak úgy hajlandók 
beleegyezni a Bajazzők előadásába, ba Leoncavallo 
lemond az ő javukra tantiémje egy részéről.

* (A W agner-zene élettani hatása ) Külö
nös kísérleteket ismertet egy kis értekezésben War- 
thin Alfréd amerikai physiologus. Maga a tanulmány 
eredetiségében igazán magán hordja az amerikai jelle
get. Beható és szigorúan tudományos vizsgálat tár
gyává tette a Wagner-zene élettani hatását 1 Öt ide
ges férfi és két nő önként ajánlkozott kísérleti médi
umül. Warthin egymásután hypnotizálta őket, miután 
előbb meghagyta nekik, hogy a zenének rájok gyako
rolt benyomását tartsák meg emlékezetükben. A kí
sérlet meglepő eredményekre vezetett. Mialatt a Val- 
kür hires kavalkádját játszották, a medium érverése 
rohamosan szaporodott, léiekzése rövidebbé és gyor
sabbá vált, kezei és lábai vonaglani kezdtek és egész 
testét izzadság födte. A fölébresztés után kijelentette 
a medium, hogy egyáltalában semmi hangot sem hal
lott, hanem úgy érezte, mintha erős lökés taszította 
volna ki a levegőbe. Egy másik medium előtt meg 
azt a jelenetet játszották el, a melyben Brunhilda 
megjósolja Sigmundnak közel álló halálát. Ez esetben 
a hatás épen az ellenkező volt. Az érverés gyengébbé 
és szabálytalanná vált, a medium nagy időközökben 
lélekzett, arca halotthalvánvnyá lett és homlokán hi
deg izzadság gyöngyözött. Ébredés után azt az érde
kes nyilatkozatot tette, hogy a meghalás érzése vett 
erőt rajta. A „Tristan és Izolda“ próbái kétségtelenné 
tették, hogy zenének a szöveg nélkül egyáltalában 
nincs meg az az érzékies hatása, a mit a Wagneria- 
nusok neki tulajdonítanak. — A geniális amerikai 
physiologus kísérleteit az orvosi szakkörök nagy ér
deklődéssel kisérik,

* (K laudiusz n e j e ) A párisi Renaissance- 
Bzinházban, melynek igazgatója Bernhardt Sára, föl- 
ujitották Dumasnak „Femme de Claude“ cimü drá
máját. Ez az a híres szinmü, melyben Dumas sokat 
citált mondása, a „tue la“ szerepel. Bernhardt 
Sára adta a bűnös Cesarinet és művészetével a 
legzajosabb sikert érte el.

* (G ot búcsúzik.) A Comédie francaise Szi- 
gethy Józsefe, az öreg Got, must búcsúzik a világhírű 
intézettől. Fellép legjobb szerepeiben. Eleinte arra 
gondoltak, hogy a szinlapon jelzik, hogy „Got ur 
utolszor játsza el szerepét“ , de aztán lemondtak 
erről és csak a hírlapokban jelezték az eseményt 
A . sorozatot Got, mint Rabbi a Frilz barátunkban 
kezdte meg; folytatja a Poitier ur veje, Deuise, ^Nök 
iskolája, Ne fogadj föl soha semmit, Tartuífe'stb. 
darabokban.

* (M illiom os színésznő.) A New-York He
rald jelenti, hogy miss Montedonico May, egy mem- 
phisi (Tennessee) milliomos leánya, ki egy előkelő 
firenzei család rokona, szülei ellenére fölcsapott szí
nésznőnek.

* (R baden bárónő  a  szinpadon.) A párisi 
Chátelet színházban legközelebb a „Haramiák“ cimü 
drámát adják, melyben Rhaden bárónői is föllép — 
Rddráge&erepben. A nálunk is — de lovarnői minő

ségben — szerepelt báróné úgy látszik nagyon sok
oldalú.

* (K lasszikus előadások .) Az orangei amfi- 
theatrumban tartott klasszikus előadások arra bírtak 
egy bécsi imprezárióf, hogy a polai amfilheatrumban 
hasonló előadásokat tervezzen. A polai arénában
50,000 néző is elfér. — A veronai arénában már ré
gebben rendezlek előadásokat, de inkább cirkuszos 
mutatványokkal. Glareíie, a Tbéátre fran<?ais igazga
tója gondolt rá, hogy az orangei előadásokat Veroná
ban is bemutassa.

* (Patron Bénlo.) A párisi Renaissanee-szin- 
ház uj egyfölvonásosának hőse Bénié tengerész, a ki 
nőül veszi régi kedvesét, Marit. Az uj asszonynyal 
házához jön a 12 éves Etienne, Mari nővérének fia. 
Bénic azonban megtudja, hogy a fiú Mari gyermeke. 
Egy viharos éjszakán magával viszi a fiút a mentő 
csónakon; Mari kétségbeesése bizonyítja, hogy a 
denuneiánsnak igaza volt. A gyermek azonban a ten
geren oly hősies magaviseletét tanúsít, hogy meg
nyeri Bénic bátya szivét és a férj megbocsát nejének. 
A címszerepet Coquelin Jean németül játszotta.

* (M ontague Noire.) Ez a cime a párisi nagy 
operában legközelebb szinrekerülő uj dalmiinek, mely
nek szövegét és zenéjét egy tehetséges dilettáns és 
zenekedvelő úrnő, Holmes Ágosta asszony irta és 
melynek nagy sikert jósolnak.

* (Charley nőn je.) A nálunk is ismert hohó- 
aat most a párisiakat is kacagtatja. Brandon Thomas 
„Charley’s Aunt“-ja „Les Marriane de Charley“ címen 
került színre a Cluny színházban és angol származása 
dacára jó fogadtatásra talált.

* (Zeneszerzők  m int lib rettisták .) Arrigo 
Boito tudvalevőleg, miután a zeneszerzés terén nem 
boldogult, fölcsapott librettisíának és Verdi, Ponchielli, 
sőt Franchefti újabb dalműveihez ő irta a szöveget. 
Az ő babérjai után szomjuhozik most a fiatal olaszok 
két főmatadorja és az újabb iskolának két korifeusa, 
Mascagni és Leoncavallo i s ; mind a kettő szöveg
írónak szegődött és színműírói dicsőség után törek
szik. Mascagni színmüvet is irt „Az életbiztosítás“ 
cimeD, Leoncavallo pedig barátjának Peccia-Buzzinak 
irt szöveget, Musset „On ne badine pás avec l’amour“ 
cimü proverbejének fölhasználásávál. Bizonyára a 
maestrok ügyes reklameircdája meg fogja szerezni 
ezen szárnypróbálkozásoknak is a megfelelő anyagi 
és erkölcsi sikert,

* (A  berg-amói városatyák ) rálicitáltak fő- 
és székvárosunk pénzügyi gondviselőire. Az ottani vá
rosi tanács megvonta az imprezáriótó! az Ígért évi 
szubvenciót, mert az fölvette műsorába Wagner 
Lohengrinjét és a bergamói filharmonikusok most 
kénytelenek választani a Grálzene vagy az aranyok 
csengésének bizonyára szintén kellemes zenéje közt.

* (A W iesbaden! nj színházat) okt. 16-án 
nyiiják meg II. Vilmos császár jelenlétében. A meg
nyitó díszelőadásra a következő programmot állítot
ták össze : Die Weihe des Hauses, nyitány Beetho
ventől ; alkalmi zenemű élőképekkel Hülsen intendáns
tól ; Tr.nnhäuser nyitánya és második fölvonása. Az 
uj színház egyike lesz a legnagyobb színhazaknak 
Németországban. Már majdnem készen ál l ; most hat- 
száz munkás dolgozitc benne éjjel-nappal. A saison 
folyamán bemutatják Massenet Werther-jét.

* (T yrolt R ud olf dr.) ismert nevű színmű
vész és szinmü-iró tegnap ünnepelte Bécsben huszon- 
ötövik évfordulóját annak, hogy a szinész-pályára 
lépett.

* (Faust ezred ik  előadása.) Párisból jelen
tik, hogy ott maholnap ezredszer adják elő Faustot, 
Gounod remekművét. Ez alkalomból a francia lapok 
fölhívják a figyelmet a Margit szerepének megterem
tőjére, Milano-Carvalhóné asszonyra, sőt arról van 
szó, hogy az ezredik előadáson is ő énekeljen.

KÉPZŐMŰVÉSZET.
* (A legn agyob b  m agyar fam etszet.) Mo-

relli Gusztáv tanár, a kiváló magyar fametsző, már 
négy hónap óta dolgozik egy munkán, a mely a fa- 
metszőmüvészetnek remeke lesz. Mi volna ez egyéb, 
mint Feszty Árpád hatalmas képének, a Magyarok 
Bejövetelének fametszete. Az a kép hat méter hosszú 
lesz és legapróbb részleteiben is hü mása a nagy 
eredetinek. Azonkívül, hogy becses és már alakjánál 
fogva is díszes ékítménye lehet minden magyar szo
bának, album-alaku kiadásban is árulni fogják a 
könyvkereskedők. Ezenkívül megjelenik ugyancsak 
Morelli tanár munkájaképen a kép két főcsoportjá
nak : az Árpádcsoportnak és a táltoscsoportnak szí
nezett mása is.

* (A b a z ilik a  freskói.) A lipótvárosi bazili
kában tudvalevőleg egész sorozat freskókép jön, melyeket 
a bazilika tervezője, néhai Ybl Miklós, már eleve Than 
Mórnak, a jeles történeti és freskókép-festőnek szánt. 
Than el is készítette a tervezeteket. Most azonban a 
templom plébánosa Lotz Károlyt, a történeti festő
iskola igazgatójára, óhajtaná bizni a freskók megfes
tését. E miatt vita folyik a templom műépítésze és a 
plébános között, a melyben biróul a képzőművészeti 
társulatot hívták föl, de a társulat nem mondott íté
letet. Most majd az épitőbizottság elé kerül a vitás 
kérdés, a melynek Than és Lotz is benyújtja terve
zetét. ’

SPORT,
Bécsi szeptemberi lóversenyek.

(Hetedik nap. Csütörtök, szept. 20-án.)
Remek idő kedvezett az őszi meeting utolsó

előtti napjának; s ha dacára ennek csak kis számú 
közönség ment ki a Freudenauba, annak magyarázata 
a rossz közlekedési eszközökben keresendő.

Pedig rendkívül érdekes futamok voltak ma 
napirenden s a íinishek is rendkívül hevesek voltak.

A nap főitemét képező nagy bécsi handicap
15,000 koronás dijáért következő lovak álltak a star
ter zászlója elé:

Patriot lov. Adams.
Álmos „ Huxtable.
Volosca „  Rawlinson.
Kis Iblya' „  Hyams.
Panama „ Peake.
Néjpdal. „  Cleminson,
Schneewitchen „ Peasnall.
Grisette „ Skejbal.

A ring természetesen Kis lblyát választotta 
kedvencül s oly nagy összeggel fogadták, hogy a to- 
talisateurnél Kis Iblyára csaknem ugyanannyi tót 
volt, mint a többi hét lovon együttvéve.

Az igaz, hogy Kis Iblya remekül nézett ki és 
tapasztalt idomárja, az öreg Butters, még pacemakert 
is adott melléje, hogy legveszélyesebb ellenfelét, a 
gyors Álmost kifáraszsza s ez csakugyan sikerült is, 
de azért Butlers még sem élvezhette lova diadalát* 
mert Kis Iblyának remek és heves küzdelem után az 
első helyet a napról-napra jobb formába jövő Pana
mával kelielt megosztani, a mennyiben Kis Iblya és 
Panamá holtversenyben értek be elsőkként a célhoz.

Panama győzelme mindenesetre sokkal többe# 
ér, mint Kis Iblyáé, mert Panama, mint hároméves 
egyenlő teher alatt indult a négyéves Kis Iblyával, 
de nem Álmos fuíása is figyelemreméltó, mert e re
mek hároméves minden helyezett lónak több fontot, 
sőt GriseUenek 22 fontot cédáit.

Érdekes, hogy a versenyben tényleg az a négy 
ló játszott szerepet, a melyekről előre megírtuk, hogy 
a célnál elől lesznek.

A kétéves nyeretlenek versenye, a melyben tiz 
ló állt a starter elé, a teljesen ismeretlen Blondine 
győzelmével végződött és a favorité Serezaner csak a 
harmadik helyet tudta megszerezni.

Az Abonnent csikó győzelme oly óriási megle
petést okozolt, hogy a totalisateur 5 : 179 forintot,, 
tehát csaknem harminchatszoros osztalékot, helyre 181 
forintot fizetett.

Még sokkal nagyobb lelt volna az osztalék, ha 
egy ember 50 forintot nem tesz Blondinere; e sze
rencsés halandó 1795 forintot vágott zsebre.

Az. eládó-versenvben Milne Ignácz helyett Hip- 
pomenest küldte ki s igy legalább jobb oddsot kap
hattak a Milne istálló hivei, mert Hippomenes igen
jól helyettesítette Ignáczot.(

A negyedik futamban ismét outsider győzött, 
sőt a favoriteok közül egy sem jött helyre.

A versenyt Vicomtesse A. nyerte meg Lovely 
Boy ellen. A totalisateur 5 : 57 frlot, helyre 100, Lo
vely Boy-ra 93 irtot fizetett.

A Verneuil-hándicapra tizennégy kétévest nyer
geitek föl, u. m.:

Conti lov. Adams.
Don Gomus 11 Bulford S.
Szemrevaló 11 Pache F.
Vedero •1 Hyams.
Eltoli n Cleminson..
Ambrosia h Rawlinson.
Mutineer w Huxtable.
Baberry w Ibbett,
Egoist fi Wilton.
Tussle 99» Bulford A.
Folichonne 11 Peasnall.
Mimi Pinson 11 Peake.
Interregnum, fi Brown.
Irénke Shejbal.

'‘ Favorit Ambrosia volt, de Mutineernak és In- 
terrégnum'nak is számos híve akadt.

A versenyt azonban az outsider Elíoli nyerte 
meg fejhoszszal Szemrevaló előtt, a melyet háromne


