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Sengnummer Frkn Isabel Keillar
Monolog Fddattarcn
Musiknummef Ht vilhetn Stenhanmar
Llpptrndande !f de v:irldsberijmd! Ferres

\y.  Clowns exent. iques,  musical iques,
lcrobltiques, cosmrtiques & aromati-
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6. Othellus Trtuml.

Dckorutioner oclr tari(r'.r' lrdr kgl rtofleokrr
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P E R S O N E R :
St6vqll i:r, teaterdirektdt Mr Hunan
Nicke Rsmp, skAd€spelrre
Srulve, redman Ik Ellepeue
Pip, hotellegar€ Mr Va Lin
Id!, hsns dotte. M)le Alida
D:r Tlnger, prakt. lakare
Vendela Mol l ,  akr is
Fru Klk lund,  Rampsvi i rd inna M)le Vena
Svartlingr slomakaremnsHre bortresr
Fritz, h!ns lirgosse
En poliskommissarie

Mr de Be iel
Mt Mo^t Egg

. . .. . . Gesruppredande af M:r Polttat

. . . . ..' GistupplrAdande af Mlle Ca.ld

triidens grenar falla kasl(rder af glittrande
regndroppar ned iifver strAhattar och som-
martoiletter ned fair backarne rusa hvirf-
lande smA backar, man bl ir  vet om f6ner
och ben, fdrkyler sig, flr lunginflamma-
tion och ddr js, det bl ir  nog slutet
pA en sAdan "rotebl6t6(.

Att, under sedana omstendigheter skrifva
en krdnika, er verkl igen mddosamt och
riskabelt, i synnerhet som Iite hvar kan
hs beriittigade ansprAk pA, atl den icke
bl ir  torr,  och dA man dert i l l  kan miss-
tAnka att detta blygsamma alster kan ftom-
ma infdr se kri t iska dgon som t. ex. Ibsensl
Detta stora sni l le, som er "sig selv nok",
huru skal l  han icke i i fverlegset hi i ja pe
sina odi;dliga axlar, hvariftAn snart de
vingar skola vaxa ut) hvi lka komma atr
gnnu mer htjja honom iifver mangden,
huru skal l  han icke le ett outgrundligt,
svariydt leende iifver, afi nAgon mer ?in
han vAgar fatta pennan! Bredvid honom
er det ju rena bagstel ler att  frukta en
Lundegerds tunga al lvar och en BAAts breda
sdkerhet, de kenna menniskorna biittre
och hafva ocksA fiirmegan att se den goda
iirliga viljan, trots deras egen ovana 6tt
iord forma sina tankar och fdrresten
'andamelet helgar medlen" - och hAr
ar det lawntennisklubbens kassa det gal ler!

Trots al l t .  mrste man erkenna. att  sai-
sonen varit storartad, man har skiimtat
och skrattat. badat och dsnsat. festat fiir
kungen, spelat "tennis" och Akt bicycle,
hvad kan man mer begera? Ja, apropos
bicycle. borde Ni vari t  med p, den f i i r-
tiusande utf?irden till Helsjiin sA skall
en utfiiird arrangeras! Man skall pA fiir-
hand utarbeta en ordentlig plan och sedan
skall  al l t  gA efter berakning! TvA och
en half timma skulle farden t4ga neia,
sA lenge kunde iu pappor och mammor
)emna sme fiirtjusande ddttrar utom syn-
hAIl. Ni behijfver verkligen icke tvifla
pA, att de ero ftirrjusende, ty det ar ett
fektum att de vackraste f l ickornx i  Sverige
finnas i Goteborg och de vackraste i Giite-
borg finnes om somrarne alltid pA Serd

de enda, som mii,ligen kunna Siira
flickorna retten stridiS ar fruarne, men
det iir ju helt naturligt, att herrarne viilja
det besta fdrst I Atervendom
ti l l  Helsj i in. Planen - den v; i l  utarbe-
tade planen - visade sig ful lkomligt verde-
l6s, hela den ungdomlige skamn gick vi lse
i en stor, herrlig skog och hamnade sent
omsider under muntert skemt i  en g; ist-
gifvaregArd! O himmel o fasa! -

Pe Serd sutto mammor och pappor iings-
l igt vantande, den ena t imman gick efter
den andra i  namnli is Angest vid_hvarje
l jud spratt man t i l l  -  "nu komma deu -
men nej, det var endast vinden som prass.
lade i liifven och hven i grindar och staket.
Hemska historier om iifverfall och mord
gjorde sin rund i  de fr idful la vi l lorna,
der dystra aningar stiirde nattens ro och
vindens t jut en mera skremde upp sinnena.

Men fjerran sofvo i djupan ro de skyl-
diga; och i  trots af att  det kneppte och
knakade i vaggar och tak, tog Morfeus
dem huldt i  sina armar. lvlen, e fnrk-
tansverdt uppvaknande stod dem Ater, grAt
och tandagnisslan! De hade tydl igen tagit
in pe ett tredje klassens verdshus, ty fasten
der letades i  skrubbar och skep, si tkres i
al la mii j l iga och omii j l iga "krypin", f tns
der icke en kladesborste, icke en hirborste
- ja, icke en tandborste en g,ing!! ! Oh,
min lesare, har du nAgonsin vaknat utan
tandborste, el ler utan hopp, atr fe lAna
en? - dA fairst kan du setta dig in i
hvi lka tandtal ikval man led! Men gud-
skelof, man kan fA allt f6r pengar, eller
Atminstone en tandborcte!

De de fdrtappade fAren efter en oandlig
bortovaro andtl igen kommo hem blef det
en se stor gledje, att den knappast kan i
ord beskrifvas. De gingo ur famn i
famn och iifverlyckliga ftider och m6drsr
fiilde tlrar, verdiga en Niobe, men borta
i ett h6rn satt en, som icke gret, det var
en reslig kampagestalt, som liknade Zeus
sielf  i  si t t  dundrande maiestat. Och ve
den arme diidlige iifver hvilkens hufvud
han uri iste sin vredes skAlar och sina
bl ixtars pi lar, Den stackars yngl inger
sekreteraren, planliiggaren och upphofvet
till hela iifventyret, han darrade i hela
kroppen af engslan och fasa, visserliten
liknade han mere en ryggradsliis, halftom
midlseck en en hech, nordisk sportsman,
men man fAr vel dock tro, att han hade
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Det regnar frAn morgon till kvilll,
viigarne aro bottenldsa och frAn


