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llsta akten.
7. Klubbens ordförande

revyn och ger honom
prövning.

2. Bergsprängarbasen tänder "Ell' i
börjar iordningsställa idrottsplatsen.

berget" och fotbollslaget

3. En bemärkt person talar uppmuntrande ord till laget och
bjuder upp dem på värdshuset.

4. Men Gustavsbergsflickorna längta till våren och sjunga där-
för Gustavsbergsvalsen.
Kalle Glader beklagar sig för sin arbetskamrat LurvigaLaban.
Den moderna unga kvinnan visar oss en av sina dygder.
Men baletten längtar efter Alla tiders sjöman.
Aterigen "Ell' i bergett'.
En kostym köpes på ett egendomligt sätt
och en fruntimmersmänniska tycker att Karlar, det är ett
underligt folk.

77. Men Gustavsbergsgrabbarna klämma i med Fågelbrovalsen
72. och Flickorna-i kanot sjunga om livet bland kobbar och sl<är.
73. Men den för årstiden rådande vännen föranleclpr Kallprat.
74. Men med hjälp av bildradion få vi se hur kärleken gestaltar

sig på olika språk.
15. Aktfinal. Se opp, här är det '(Ell' i berget(', alla man på dack.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

7.
2.
3.
4.

zidra akten.
Klart för premiären.
Ett par arbetslösa aktörer tala om att de
En kvanting träder i salen in
och säljer sina lyckobrev bland publiken, ty

uppmanar revyförfattaren att skriva
en vink om att Ta' kritikän som en

äro Landkrabbor.

Lyckan kommer,
, ,lyckan går.
5. Modernt tjänstefolk söker plats.
6. En efterhängsen karl blir upprnanad Att försöka med nå'n

annan.
7. Men en stilla aftonstund klingar för oss Röda stugans sång.
8. Och ungdomen blir betagen och sjunger om Den gamla

goda tiden.
9. Men de glömma ej heller hur de själva känna clet I ung-

domens vår.
10. Det unga gardet talar om hur de har det.
77. Kärlek och radio 1925
72. och tio år senare. (Ev. Kentuckysingers)
73. En badbild från Ekedalsberget, vårt sol-paradis.
74. Men bildradion ger oss även en glimt från Midnattsolens land.
15. Sjuklådan har uppbörd.
76. Världarnas dans (nyårstablå)
77. Finalen.

På nyårsafton spelas revyn till klockan tolv, men nyårsdagen
hela programrnet.



Den gamla goda tiden.
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I vårt samhälle det finn's, ganska mycket rnän och kvinn's,
och som industrisamhälle är det störst i vår provins.
På porslinsfabriken jobba både stora liksorn små
ifrån fiorton år till dess de inte orka mecl att gå.
Man har ievat i en värld för sig själva som ni vet
utestängda från all världens många sorger och förtret,
när som nittonhundranio det var storstrejk i vårt land,
märktes ingenting av detta här vid Farstavikens strand.

När man skulle gå och handla var det ständigt uppå bok
och från Bolagsboden tryckte skulden ständigt som ett ok,
och när lördagskvällen kom så var man samlade till fest,
ty från Vising kom en låda utav det som smaka bäst.
När man så hade glömt detta vardagslivets grå,
och man vaknade på morgonen både gul och blå,
när som nykterhetens kämpar drogo fram uti vårt land,
märktes ingenting av detta här vicl Farstavikens strand.

Och vicl Skyttepaviljongen var clet clå och då basar,
och där kunde man ha roligt om man gott om nubben har,
och en dansbana, man kalla' den för 2-öringen, det fanns
men den användes blott när som det var midsornrnardäns.
När ett enradigt dragspel ifrån sig toner ger,
och när gossen mantsellen om dansen hövligt ber.
Men när två mil härifrån man step'a efter jazzens band,
märktes ingenting av detta här vid Farstavikens strand.

Varje midsommar det var ordnat med ett stort kalas
rnycket smörgåsar och öl i såväl muggar som i glas,
på fabrikens gård man samlades och irt i godan ro
när som brukspatronen bör.jat, åt man så att det sa'tjo!
Det var en gång om året det bjöds på sådan fest,
och då åt rnan så man fick knäppa opp båd'rock och väst
men när organisationsicldn tänt sinnena i brand
märktes inget midsomniarkalas vid Farstavikens strand.

Uti över fjorton år har ungdomsklubben funnits till
där den ungdom sig församlar. som vill visa vad den vill,
tvänne fackföreningar ha vi, det är lantbruk, industri,
och en arbetarkommun med nära tusen stycken I.
Vi ha idrottsförening samt loge av N. T. O.
och en fri- och baptistförsamling stärker här vår tro,
när ett F'olkets hus det finnes i var vrå uti vårt land,
märktes ingenting av detta här vid Farstavikens strand.

AB-n.


