Gustovsbergs S. D. U. K:s

Nyö rs-Revy

1935-1936

tt
"ABC-boken
Revy i två okter qv
AXMA

Sclat ö-.rdrla 1935
Gr.nnor Hedluildo Tryckert

N

& KOMPANI

P

R

R

M

1:sta akten

1. Den gamla skolan

representeras av Mag. Lagerström, som

föredrager några valda stycken ur "sveriges historia", varefter Fru Andersson föredrager "kattjesen'o i stället för geografien.

2. Den nya

skolan representeras av Mag. Karlsson, vilken också meddelar skolstyrelsens beslut en'engelska' i sista klassen,
och hela klassen tycker, att de' ä' J^tte,
3. varefter Magistern klämmer i med ABC-kupletten,
4. vilken sedan inspirerar till öppnandet av A.-8. Gustavsbergs
Klagobyrå U. P. A., vilken efter många om och men, startar
en match
5. För ett kombinerat fotbollslag mecl Heja grabbar, friskt humör,
6. vilket för övrigt står sig till kvällen, då kvartetten 'Ryck mej
hit och dit'sjunger Tjustviks-valsen och som ett eko från den
7." andra sidan höras Två små flickor på Ekedalsvägen sjunga
om sina. hjärtans ideal och sina manerövringar, under det att
E. Fru Andersson onl sina trådlösa 'manövreringar.strängar sin
lyra,
9. vilket föranleder Hr Andersson att gå på ett möte, för att
sedan

10. vid

hemkomsten sjunga om En röd, liten stuga med knutar

så vita,

11.

som se{an avb,rytes av det välkända ropet Varm korv!
1,2. Natten bryter in och stjärnorna lysa på Himlens kupol,
13.- ty nu kornmer'äktfinalen':, Vårt ABC de ä', att alla i refrängen sjunger me'.

7.

2.

2:dra akten.
ttFyra
Epa-operetten
män om en änka'/ med: Regissören;
Kapellmästaren; Reporten;
Brevbärareni
Ek, Gran, Tall
och F'ur; fyra kavaljcrer, samt gårdsmusikanten och fem
"dancing girlst'.
Kriget i Abessinien kostar pengar men anskaffas på ett enkelt sätt, varefter vi äro mogna för den obligatoriska sjömansvalsen

3. Vågor höga som hus, och skutan knakar i fogarna, ty det blir
4. Vind i seglen, men allting ordnar sig ty
5. Här va' de' ködjebrev, både i Stockholm, Hagalund och på
bonnvischan.

6. Högsta vinsten
7. Finalen.

utbetalas och så äro

'i '''

vi redo för

.Ur 1'AElC-kUPletten".
Hur mången är det här som minns-hur förr.ilet var,
när salig Lagerström Ni ej kunde ge dvar,
han- gick till skåpet då fram, så lugn, allvarsarri, ,
ty där fanns det som kunskap brafte fram.
V3'- du e_n småtting eller en Jorn -rä, rätt stor,
så kom hans rotting, liksonr när man.mdtar kp{;
Så var det i forna da'r, men vpd finris nu kvar?l
De' ä' väl bra, vi ha det, som vi . har.
Vårt ABC de' ä', art inget vrii{s på sne,!
Nej, världsmaskirieriet skall alltid, bli. ett framåtskridande.
Det sorn i forna da'r va bra, det-fr" ui:Luurf:--^--------:'
r::.,,/'".
och därför sjunger .iag nu .ärir,
urt,':"
"å
Vårt ABC de' ä', att rottingen får vara helt i fre,.

Nu när som trupper ifrån Mussolinien
ha dragit söderut till Abessinien,
för att med rövarehand stjäla ett Iand
med bomber och granater, gas och brand.
Haille se laise bad Nationernas förbund
om vederbörlig hjälp i denna stund,
och medlemsstaterna all i två undantagsfall
var eniga, och så var ock Laval.
Vårt ABC de' ä' (o. s. v. utom sista raden, ty då fOljer)
Vårt ABC de' ä', att Musse lämnar negrerna i fre'.

Ur "Ett kombinerat fotbollslag,,.
Vi ha samrnanslutit oss för att vinna större segrar,
rnen vi vilja inte slåss sorn Italien mot neg.rar.
Ty v-ar h_andgranat en fotboll ä', den a' hJa lagets ABC,
när den hamnar uti målets nät. blåser domarerf så rund å fet.
Med ett kombinerat
.fotbollslag, vinna vi vartencla fotbolls-slag,
ty vårt sa-mspel ä' vårt
,l och-- o,- riksom ock vår starka r"gl.tro.
Med en liten nick och_ så en kick, uti matchens rätta Ogoiblick,
'

räddas kanskg segern denna dag, f'ör ett kombinerat foto:bllslag.

Trio.

Här kommer Järla och Skuru och Baden
och här kommer Nacka och här Gustavsberg.
Säkert Ni känna dem hela långa raden,
om inte annat så uppå rless färg.
!]ejg gr:ab!a4 friskt hum^ör! Det är det, sorn susen gör!
Nacka ä Jarla å Skuru å Baden, å så till slut Gustaåberg.

ur "En röd liten stuga".
tEgen härd guld är värd't, så man förkunnat
undra på att man då äntligen förunnat oss
den möjligheten att skapa en 'egen härd'
uti vår stormfyllda värd.

oss,

En röd liten stuga med knutar så vita

i

Höjdhagens blommande fägring.
Den tanken kan duga därpå kan du lita
fast den blott ännu är en hägring.
Men kanske i fjärran det skymtar en grön oas
med rinnande vatten, elektricitet och gas.
En röd liten stuga med knutar så vita
för alla, for Dej och för mej.

