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Bemutató az Apollő-Kabaréban
A szokottnál is mekgcbfo, azt lehetne mon- 1
dani; ünnepélyesebb volt ma este nz Apolló- [
Kabaré betaulatója. A kabarék állandó Íróihoz kél
első sorból való írónk: Krúdy Gyula és licitál
Jenő is csatlakozott, komoly irodalmi veretét adva
közremii ködé.".ükkel nz uj. mulatságos vígját ékokknl, tréfákkal, bKictrekkel ós apró, izgató drámák*
kai teli műsornak. A bemutató főérdekNklése ter
mészetesen Krndy Gyula felé fordult, aki évek
óU regényeinek és novcS árnak élt és a MagyurSzmházbnn clöadotl darabja óta elkerülte a szín
padot. Ma bemutatott kis drámája: .ár arany meg
az asszony kerek, teljes színpadi alkotó®, egy
romlatlan iró, forró lírai megnyilatkozása, tiszta
irodalmi lélegzetvétel a színpadon, ami különösen
ma, az Ipari színdarabok idején: jóleső élmény.
Beregi Oszkár, a főszerepben, férfias temperamen
tummal támogatta a kitűnő szorzó intencióit. A
női főszerepben Németh Juliska egyéni stílusa uj
árnyalatokkal gazdagodva szaporította eddi# si
kereit. Nagyon jó volt H e rc z e g Jenő is. Liptai
Imre onittal egy elmés kis paraszldrámát adott,
A hadiparasztot, melyben ismét Rózsahegyi Káb
mán csilloglatja tőzsgyökeree művészetét. Elvben
a darabban mutatkozott be a kabaré színpadán
Csata i Janka, még pedig —- mint előre látható
volt, — teljes sikerrel. Mulatságos volt, mint min
dig. KÓváry Gyula. Gdbot Andor Ötletes tréfájá
ban, amit bicikliről irt, Csatái Jankával, Boros
Endre és RSvdry gondoskodnak a közönség mulattatásáról. Kőuáry Gyula természetesen, mint
szerző is szerepel A hSzpm ti hatalmak elmen Irt
uj, énekes tréfájával, melybon kívüle Mály Gerő,
Sándor, Szenes és Faragó Sári jutottak hálás, ka
cagtató szerephez. Karinthy Frigyes Tehetség
című szatírája az est egyik fényponttá, mely Mály
Gerő. Herczeg Jenő és Faragó Sári előadásában
ismét megérdemel* sikerhez juttatta a népszerű,
fiatal írót. Balassa Emil 6* Köváry Gyula tréfái
ban Tőként Nagy Mazda, Magyart I^ajos é» Poor
Miklós kaptak sok tapsot. A magán,számok során
Németh Juliska Heltai Jenőnek. JásmysH orvát h
Elemérnek és Zilahy Lajosnak egy-egy uj dalát
énekelte nagy. Őszinte hatással. Magyart Lajos,
Nagy Maffia és Gázon Gyula Marthon Gézának,
Buday 1)énesne!: és Erdélgi-Patat Leónak uj szer
zeményeit adták elő. Kötniry Gyula konféranszfli
szellemes tréfákkal töltőit* ki a műsor sziinet-dt.
A közönség zajos tetszéssel kísérte n műsort, # a
szereplőket sokszor, imdrgen tapsolta a függöny
été.

