' Premier az Apolló Kabaréban. Nagy mű
vészi eseménynek ígérkezik ez Apolló Kabaré
október 1-ére kitűzött preniinr.ii. Irodalmaink
több kitűnősége kereste föl müvével az. Apolló
Kabarét. Krudy Gyula. Holtai Jenő. Gábor An
dor, Liptai Imre, Karinthy frigyes. Kővár.v
Gyula, Balassa Emil. Zilahy Lajos, olyan uévsor, a melyre méltán büszke lehet ez a. nép
szerű színpad.. Nem kevesebb, mint bél darab:
dráma, vígjáték, tréfa és blüett szerepel a. mű
soron. Az oj műsor érdekessége Krudy Gyula
Az arany meg az asszony czimü színdarabja.
Krúdy évek óta nem szerepelt színpadon és
most az Apolló Kabarénak jutott a kitüntetés,
hogy a uagynev ii írónak ezt a forró lilája,
lüktető drámáját, bemutathatja. A jnii előadásá
nak kidőli uevezetességc, hogy a főszerep el
játszására Beregfi Oszkárt, a Nemzeti Színház
kiváló művészét, nyerte meg az igazgatós;')?.
A női főszerep Németh Juliskáé, n harmadik
nagy szerepet pedig lierezog Jenő fogja já t
szani. A kabaré másik vendégművésze, Rózsa
hegyi Kálmán. Liptai Imre A hadiparaszl
ezimii parasztkomédiájának ezimszorepében lép
föl. Ebben a darabban mutatkozik be a kabart
színpadán Csalni Janka is. egy tanyai vigéez
pompás figurájában pedig Köváry fogja mulat
tatni a közönségét. Csalói Janka azonkívül egy
másik szerepben is föllép, és pedig Gábor Audoi,
A „biczigli" ezimii tréfájában, n melyben Bo
rosa Endre és Köváry lesznek a partnerei
Nagyhatásúnak Ígérkezik Köváry uj énekes
tréfája, A központi hatalmak, a melyben a
szerzőn kiriil Sándor, Szenes, Mály kiérő és
Faragó Sári jutottak szerephez. Magy (teriütséget igér Karintliy Frigyes Tehetség ezimii
szatírája, a melyben Mály Gorö, Herczcg és
Faragó Sári vesznek részt. Balassa Eml\ A mű
vésznő népszerű lesz ezimii. tréfájában Nagy"
Magda jutott kedves szerephez, de kitűnő sze
rep jutott benne Magyarinak és Poór Miklós
nak is. Még egyr jókedvű tréfa szerepel a mű
soron. czime Az I-ső osztályon, ezt is Kővár?
irta és részt vesz benne a kabaré egész ké
mikus gárdája. A magáuszámok során Németi)
Juliska Heltai Jenőnek, . Jászay-Horváth Ele
mérnek és Zilahy Lajosnak egy-egy uj daliái
énekli. Kiviilo Magyar! Lajos, Nagy Magda és
Gőzön Gyula énekelnek még uj dalokat. \ 3
énekszámok zeneszerzői- Marthon Géza, Buda?
Dénes és Erdélyi Patat Leó. Köváry Gyula
szellemes konferánszai teszik teljessé az uj mű
sort. a melynek bemutatójára mór árusítanak
a kubnré pénztáránál és a jegyirodákban je
gyeket.

