


ONSDAGEN DEN 11 AUGUSTI

FIRAR

SARO VANNER
S I N  S E D V A N L I G A

ARSFEST
A

SARO RESTAURANT

ENfRE KR. 5:-

SUPE A KR. 5:- SERVERAS PRECIS Kt.'8 E. /t.

KRAFTOR FINNAS.

Slyrelsen 16r Sar6 Vanner uppmanar medlemmar och gynnare

all, f6r gemensamma infressen, infinna sig pl leslen sl mangranf
som m6iliel.

Faire la l€le 6nskverd. LikasA ell strlland. h!m6r.

BesfSll bord hos hovmeslaren i god fid. Hiiglslare komma atl

inmonleras pa iva dellen ufi den stora verandalokalen och en

i salongen varigenom man 6veralll tydllgl ksn h6ra proqrammel

vardn ell bord 5r olaceraf.



RRP

Ftirst biirjar Siirii Viinners lilla fest med att Fru Ingrid
Keiller kornmer insteppande och hiilsar allt och alla viil-
komna. N:ir hon hirllit pir metl dctta en kvart {ir man nog
anse atf hou biir l{mna plats it nigol annan och di kommer

Kon-".,l E.ic Hertz ned storsleggan och lyckas fi ned
sttmningen pi en {tir ti l lf i i l let passande nivi. Han talar om
silIr'or" dcbet och kredit, creti och pleti, men fiir att den Arade
publiken iiudri skall vakna pi den siita sidan uppfdres i
ndsta tigonblick en balett av

I'ro"rr. FIel{ritl Willerdins, Friherrinnan Inga Dickson,
Anna Nlurray och Frihcrrinnan Florence Palmstierna, in- och
utstuderad vid den Kungligaste balettskola sonr {inns. Niir
glsterna sett detta til l leda - oclr svanen, kommer

Hunoristen Ingeniijr Biiltirv att framsdga ett "bon mot"
som inte tir si noga iivert.inkt, varftir Direktionen lever i
samma spdnning sorr giisterla. Ndr skrattet har fiirvridits
til l fullstiindiga grinaser och Direktiir Hcdenberg bjudit pi
60 duss. Champagne til l ett sj?ilvkostnadspris av 24 Kr. per
flaska [r Publiken mogen fiir vad sorn helst och derfdr ta vi in

Alexander Keiller, precis som han dr i verkligheten.
Av detta numrner fir emellertid Publiken antagligen aldrig
nog, fii l hononr vill man helst se hela daplen, nigontingo som
6r en sdllsvnthet, dri ingen hittil ls har skidat honorn mer dn
under Nattaspcl, rnen allclenstund Direktionen, pi grund av
begrdnsad tid inte kan villfara Publiken i clenna iinskan, in.
trlda ui scenen



Oversteldjnant Otto Ankarcrona och Konsul Claes Grill
vilka etablera en uppvisningsmatch pe Yiirja av Karl Asp-
Iuld. Den som biist kan viirja sig han vinner. Niir det blod-
fulla skidespelet av naturlig anledning miste avstannaokommer

Konsulinnan Eina Ekman meil fiirsta fiirbanil och proto-
koll iiver Yira Gamla finn 1912. Niir protokollet dr noga
genomliist vill Publiken gi hem, men se det gir inte alls det,
fiir Direktiir Hedenberg ha st[ngt diirrarna och bjudit pi
ytterligare 50 duss. Champagne, fiir ett sjiilvkostnadspris,
denna gring av endast Kr. 35:50 per flaska, och nu biirjar
egentligen festen nred att

T:1
-[ ru Ingrid Keiller steppar in en g&ng till och frigar om

Ni ha roligt. Di komrner pliitsligt

I

lngeniiir Harry Keiller sjtilv in pi scenen och det hela
artar sig till att bli ett starkt nummer. Niir publiken kippar
efter andan aybryts nurnret brutalt och

flerr Ivan Krtger visar sina konststycken med en fem-
6ring, som han kan hilla i handen en och en halv timma
utan att den fiirsvinner. Till slut miste i alla fall den illustre
Trollkonstniiren sjiilv fiirsvinna och liimna plats iit

T]
-[ ru Elin Jansson, som kommer inspriingande pA ett vitt

sto. Av naturliga och lokala skdl kunna vi emellertid inte
h?irb?irgera hiistar i restauranten, si istiillet fir Fru Jansson
sprenga utanfair, stoppa upp, sitta av och ensam komma in i
lokalen. Ner detta iir slut anlender

Fro Ve"a Linilstriim med en flugsmiilla och slflr vilt i
tomnra luften. Ingen begriper nigonting, inte Yera heller,
men det giir inte si mycket fiir det ser roligt ut och det
dr ju huvudsaken. Ater en ging steppar



Fru Ingricl Keiller in och frdger om Ni har nAkigt, Fiir
fiirsta gingen dr hon sanningen nera, men nlr ingen vill
hdra .anningen steppar  hon ut  igen och

Fi.ralen stAr fiir ddrren. Den blir alla Tiders och hotar
att bli panikartad. I detta iigonblick dndes lyktor vid alla
reservutgengar si att publiken i den allmtinna trdngseln, sour
rniste rida i salongen, kan riidda sig ur pa nigot se=tt. ty hela

hotelkourplexet fylles frdn golv till tak av de sammanslasna
familjerna Jonsson. Det er ett efl'ektnummer av stora di-
uensioner. Under detta numrner frir Sten Hertz, Douglas
Seaton, Ilinister Bostrdm och Carl Vestin li imna salorreen"
dd man i annat fall befarar en katastrof. Hermecl er siilva
Cabareten slut och Publiken frir roa sig sjiilv - om den kan

Riitt tiLl tindring aD programmet J'6rbehdUes.

Ja. S& ungefiir hacle styrelsen tiinkt sig att programmet
skulle se ut, men som vanligt blir det ej alltid se ,o- -uo
hoppas. Alla stjernor ero ju sri nyckfulla. I sista stund har
styrelsen fitt endra om programmet i enlighet med vad som
itergives ri sidorna 12 och 13.



eillblodr
-t[or)rl-1rr-
L e d a n d e  i G 6 l e b o r o
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1. Inledningsanftirande.

2. Kvartettsing av tre siita flickor.

3. Solodans.

4. "Nu ska' vi sliilla till en roliger fest."

5. Deklarnation.

6. SprAklektion.

SLAPSBILSTATION
GUSTAF BOLIN, SLAP
T E L E F O N  S A R O  1 7 7

OMMENDERASREK

12



6 ro. Fest ""r Vardag

BRHUTIGRMS

M

7.

B.

9.

10.

11.

12.

Gitarrsolo.

Tvi htigheter och en lAghet.

Ros & ris.

Ett Linebibliotek.

Ater Solot lans.

Tilltvelning och avrivning.

Omsesidigt av 1842. Fonder: 1i.000.000 kr.

Tag inga risker
genom uDderuteDhet att ordna med

Brand-, Anasarighets-, Inbrotts-,
GIas- och Vattenledningsskad,e-

fdrsiikring.
Avdelningskontoret i Giiteb org
O.  Hamnc .33  Te l .  329  29 .349  l 3  &  15925 .

l 3


