A

g\

h
rltc-z

)

l./ /^l

trt

ti,i
l, r'
e
hl, fe?,
,

Om man lyrar p6 med Axel Nordstr6mskol,
Iir man av helvelei en sann symbol-

Ar du kvinna eller karl,
'kan
du uti Grand Bazar
finna aIIt, ty allr vi har
t, o. m. en utsdkl bar.

Elof Hanssonspappersbalar
sitl €get k6nda vArldssprAktalar.

PA Nordisk ReseburoaussAllskapsreser
Iar m&nga vita -

men f6' kineser.

Axel Agrens speditioner
sparar mAnga lusen kroner.

1r Sir6 Vinner ilen 11 augusti 1959iippna sirn
grindar och stora famnen fiir varandra, skcr
detta i Ar under sirskilt hiigtidliga former, ty
detta ir och denna glng 1r en milstolpei 5116
\6nners rcvyhistoria nlmligen ett stort jubileum. - Att tidigare generationerss?ir6skidespelare glatt
sig sjelv'a och andra med allehanda upptig och
vi
ur gamla kr6nikor inda sedan Drottning
teaterpjiser veta
Kristinas dagar, ili hon, den stolta Gustaf II Adolfs dotter, lit
uppfiira lt sig ett Drottninghus, dir diverse spektakel utspelades,
innan drottningen fann fd,r gott att skudcla landets stoff lrin sirn
fiitter och avresa till ltalienUnder m5nga ir dlrefter llg ndjeslivet pi Sirii helt i liiguvall men slog iter ut i full blomning under Konung Oscar II:s
musikaliska och teatraliska regering. Men niir de ditida aktriserna vuxit ur sina dalkulledrikter, sj6nk n6jeskuwan katastrofalt
och en ny, latent period intriiffade.
Det 5r fiirst i vira dagar nd,jeslivet iter blommat upp, och
med anledning av att en av de ledande och birande krafterna
{rin vir degeneration anvint och fiirslijsat sina bista kralter pi
att roa Sir6 Viirmer vid den sedan nigra fi ir lterkommande
hiigtidsdagen, iir det pi hennes egen begiran niijesutskottet med
glidje villfar en 6nskan att Uta fira hennes 4-lrs jubileurn-

D.n l{bitorondcoklrl..n l.u H.l€n Kriig.r

Damen ilriga lr Fru Helen Kriiger. Vi ha diirf6r all anleilning
vinta oss nigot oerh6,rtav festen1919,ry ner en minniska begir
ett jubileum vid scenen,ir hon antingenpi toppenav sitt konstnirskap, eller ocksi ir det strax innan StiftelsenHiistsol vintar
att erbjuda hetrnesitt otium cum dignitate.
men som konstnlrinnan reFyra ir 1r enling konstndrsbana,
dan fiir tvi ir sedanstod pi hiijden av skapandekraft, se vi tydligt och klart motivet till hennesjubileum och tilliinska henne
dirf,ijr en lugn och {ridfull eftersomnar.

G6teborgs Tapetlabrik
96r uts6kta lapeter
den ena ej den andra lik
men de passa 16r esleler.

Triangelns kafle, som vi roslat,
har aldrig mer 6n virdel

kostat.

Vill du hava kyla i dilt varma hus,
rill Laurenius.
vAnd dig.dA{6rlr6stansfullt
Vill du hava virme och uteslangadrag€t,
viind dig dAtill NordiskaViirmeakliebolaget.

K6p en FordIrAnMotorverken
Franklin Eck har sA'namirken.

Har Ni icke som de flesta lockals
av de IAga priserna hos Wockatz?

Programmet i lr skulle under hennes konferencierskap stitt i
nivl med det hiigtidliga jubil6et, men alla de krafter som engagerats fiir att gtira konstnirinnan full rlttvisa, ha av de mest olika
anledningar givit lterbud, och i skrivande stund iir det mycket
ovisst, huruvida nigon fest och i samband d2irmed det begiirda
jubil6et kan avhlllas. Mt vi blott i fiirbigiende nimna nigra
stora stjirnnummer, sorn pl ett viirdigt sitt skulle inrarnat konstnlrinnans stora och alltid givande personlighet, men som vi tyvirr mAst avsti ifrin.
Herr Generalkonsul Folke Jonsson, Sliip, skulle fijr allas ftirvinade blickar p.i stiende fiitter lagat till en bulgarisk l6ksoppa
fiir 2,500 personer. De plomberade liikvagnarna voro redan sedan
linga tider tillbaka inkijrda pi ett sticksplr i Sllip, men som Styrelsen fiir Sir6 Vinner frin tillftirlitliga slipbor inhiimtat meddelande om, att allas iigon skulle tiras vid Ssynen av liiksoppstillredningen, avstod styrelsen frivilligt frln ett sipass sorgligt
nummer, di Sirii Viinners fest giir ansprik pa att vara en gliidjens fest och inte en, dir man sitter och griter.
Som andra nummer hade vi inftirskrivit Herr .lrtajor Herbert
Jacobsson, Ri<i och Storeberg, vilken i frihet skulle framfijrt
en levandebaggepi scenen.Men alldenstundbaggari frihet inte
lr att leka med och inte majorer heller fiirresten, fick Slrii Vinner
iven avsti frin detta starka bagg-nummer.
Son en stor attraktion f6r kvillen skulle p'i scenen avspelats
ett krocket-parti mellan Oversteliijtnantskan Fru Ellen Ankarcrona, Crevinnan Greta Vachtmeister, Konsulinnan Fru Karin
Drumm och Fru Valborg \7estin, alla iklZidda kuliirta baddr?ikter i sommarens firger. Men alldenstund krocketplanen varit
upptagen av andra spelandefrin morgon till kvill inda sedan i
bdrjan av maj rninad och s6ledes all triining omiijliggjorts ltir
de fyra kuliirta aktriserna, fick iiven detta starka nummer slopas.
Vidare skulle Fru Alice Keiller och Konstnlren Gustaf Carlstr6m med son avskijat en del knep vid vinnandet av Siirii Bitklubbs och G. K. S. S. utlottningsbitar, men pl grund av vinningslystnad IrAn de upptrldandes sida avbdjde de 3 lotteri
konstnirerna trots fiirminliga kontantanbud frin de bida klubbarna.
GeneralskanFru Ellen Gadd skulle glatt oss en stund med
smiprat ur "En Generalskaslinga liv", nen som handlingar tillh6rande generalstabendro fiirbjudna att of{entliggdras,ingrep
Flerr Gcneralen i sista minuten, satte ett stort militert P i r;kningen fiir en rolig halvtimma och omiijliggjorde allt yttrande,
Litet grand kunde vi viil {itt htjra lndi?

Mellan alla dessaverkligt stora nummer skulle den jubilerande Konstnlrinnan Ftu Helen Kriiger sagt en kvickhet, eller i
bista fall l2istfram en vers, men att stA och slga kvickheterritt
ut i luften, diir det saknasbakgrund, eller liisa en vers,som alluderar pi nAgonting,som inte finns, iir sannerligeninte mycket
virt, och dirf6r har programmeti sista stund fltt kastasom helt
och hlllet. Ett iigonblick voro vi betiinkta pi att stilla in hela
festentill nista ir, men med tanke pi att lagerkransen,som skall
pryda jubilarens inne och som hon sjiilv k6pt och inprovat, ej
dmligtvis skulle kunnat htlla sig till nlsta ir trots den kyla,
som striimmaremot hennefrin uppriktiga kolleger,ktir vi iindi
trots allt, {ast f6,rliisa blondiner,och glr det si glr det,
Programmetlr naturligtvis vid den tidpunkten, nir programhlftet utgir i den allminna marknadenllngt ifrrin fastslaget,men
av allt att diima torde det fi liiliande utseende.
VO.dr"rnt
Kommittetade i revyutskottet 16rSir6 Vinner.
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Fdrsiikra din b&, l6rsHkraditt hus,
l6rsilra moi var klqrtoman
l6rsikra mot valt6n, glas, garanti
I6rsAkra dig i Ocean.

Skeppar'nsllr en glidje-drill nlr
han fAr bunkra ilrAn Billner.

GOTAVERKENS
pannot
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FESTKANTAT
H E L E NK R U G E R

Viggo Biilow
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2.
SJUNG FOR OSS MAMMA. Solo Ev Fru Olge Jonssonrned
barnk6r. K6rledare: Folke Sven Lilia Jonsspn,
Humolistiskt bon mot
HELEN KRUGER
3.
DEN LILLE KOLARGOSSEN. Enkelr lraml6randn (i ,bil) av
Karl Axel Nordstr6m.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V
. . o. r s
H E L E NK R U G E R
4,
OCH GORA LMT LJUVLIGT FOR VARANDRA. Nsrhspels'
nummer av slepdanstirornaKewe Tullb€tg o StenHortz
... Spirituell Kviclhet
HETEN KRIIGER..
E.

RAVEN RASKAR OVER ISEN. Henning Krallt i sina 16rblullands preslationet,
.......... Vers
HEIEN KRUCER
6,
FRAMIINGENS SYN, VEMS AR PALATSET O. S. V.
Allvarligt intolmozto av Dmmalurgen Jean Victot
Pellerin och hans rnEka.
Humoresk
HELEN KRUGER
FLYGIULA FLUGA,FLYG.Klassigtbal€ttnummo!.PrimaBall6'
rina Vera Lindrtt6m. llugsmdllorna lrdn GrEnd Bazar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .V. 'e r s
H E L E NK R U G E R

a.
HEJ DUNKOM SA TANGE VI LEVOM, OCH ANNU HAVER
JAG EN RIKSDALER KVAR. Sans lill sltonstiernan
av Dan Axel Broslr6m,
9.
SEMITINAL
P, S. Mon inte heller dstta progrom tYcks vilja ge i les

Petct Dickson hat ensamfirsiljningcn
i vistr. Sv.rig. av det utsiikta Po a.
vettnct.

- )fdr niirandratar framsinadunkor
ochklunkar
ochskdlar
somriktigamunkar
ur bunkar
oclrleveroih hunarsomom detvarnatt
da kommer
hanmedsittlillaParlande
Porlande
vatt(en)"

