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MCIIIS /94/ Numiner 

linhur paa Fodboldbanen 
og udenfor. 

Fodbold er Danmarks, ja hele Kontinentets popu-
læreste Sportsgren. Tusinder af bande Spillere og 
Publikum folger Søndag efter Søndag den runde Læder-
kugle paa Grønsværen. 

Alt dette forpligter, og hver aktiv Fodboldspiller maa 
være sit Ansvar bevidst. Ikke mindst i disse svære Tider 
maa vi anstrenge os til det yderste for at holde Liv i 
vor kære Sport. Kulturelt set har den en større Betyd-
ning, end vi aner. Fodbold kan nemlig skabe en Men-
talitet og et Sammenhold blandt Udøverne, der kan 
have kulturel Betydning, lige som Spillet udvikler 
bande Muskulaturen og Hjernen. 

Vi maa lade Lysten til Spillet drage os og ikke lade 
Egoismen tage Overhaand. Fodbold er et Holdspil og 
til Tider kan selv store Individualister skade et Hold 
mere, end de gavner. 

Der er sjælden vist et mere ensartet og effektivt 
Holdspil etid K. B.s, da de i 1939--4() vandt Dan-
marksmesterskabet. Men hvad med Holdet nu? IC B. 
har sad at sige tabt Kamp efter Kamp — hvorfor? 
Jeg kan ikke se andet, end at Egoismen og Selvsik-
kerheden har taget Overhaand og stillet Kamp-Gnisten 
og Sammenholdet i Skyggen, Derved er opfostret en 
Meninlitet, der ikke er let at afryste. 

Men forst og fremmest gælder det om, at Egoismen 
ld 	d Onlinerende, naar (let gælder (let vigtigste; 

11(11111,i ,, 'Træltingen. Man ser ofte Spillerne tolerere den 
lokale Ti am(`r, medens de springer for den professio-
nelle. I )(II lokale Træner er i mange Tilfælde lige sad 

Forretningsovertagelse. 
Det meddeles herved, at jeg overtager Barber-
mester Kaj Jakobsens Barber- & Frisørsalon 
den 15. Marts og anbefaler mig herved til det 
ærede Publikum. 

Ærbødigst Rasmus Hansen „ Allinge 

kompetent som den professionelle. Forskellen ligger 
i, at vi kender den lokale Træner for godt; derfor er 
der intet ved ham, der drager, men over for den frem-
mede 'Præreer skal vi absolut vise vore Færdigheder. 
Vi maa være klare over, at den lokale Træner ofrer 
sin Fritid paa Sportens Alter, fordi han er interesseret 
i Sporten, og denne Interesse maa vi ikke slaa i Styk-
ker ved at være for snæversynede. Nej -- vær med 
til at hjælpe Træneren, saa er du en rigtig Sportsmand. 

Ofte ser vi en Kamp, hvor Anføreren Kampen igen-
nem bruger en forfærdelig Kaje mod sine Kamme-
rater. Det maa vi bort fra, hvis ikke vi skal miste all 
for mange Spillere. Anføreren maa vide, at del er hans 
Opgave al vejlede og ikke at skælde ud; det skal Mod-
standerne nok sørge for. 

Men det er ikke alene Anføreren; det gælder alle 
Spillerne. Ved el Sammenstød med en Modspiller 
hører man som Regel en Syndflod af Forbandelser. 
Det er ikke Ederne, der skal Bilaftales; de lindrer altid 
sats dejlig, naar man faar nogle Knubs, nej, det er 
Overfusningen af Modspilleren. 

Vi num behandle vore Modstandere som Kamme-
rater, og vi behøver ikke genere os for at stikke en 
Undskyldning, hvis der er Grund til (let. Hvis bare 
vi behandlede vore Modstandere saadan, sad tror jeg 

Levertran, Hørfrø, Parafinolie, 

Sutter, Barneflasker 
og alle Sygeplejeartikler 

Prima Allinge 

FORDI vi har det største Salg i Batterier, 
har vi altid de friskeste, der vil holde længst. — Her 
gatir De ikke forgæves, vi har alle 13atterityper paa 
Lager. 	

Største -Udvalg' i Lommelamper. 

Allinge Radioforretning 



Søndag den 30. Marts Kl. 19% præcis 

paa Gæstgivergaarden afholder A. S. G. 

fiyumastihopvisning 
Dame- og 1, Herrehold - Entr&,. Voksne 75 øre, Børn 25 øre 

Efter npvisninAen BAL fin. FureninAens Medlemmer . 	Øre 
Irrelill~~~offie■ 	 

Sid godt - kør godt 
i min 7 Personers Ford VS. 

AI Lastkorsel udføres 
	

Vilh. BIIS 
til rimelige Priser 	Telefon 131, Allinge 

SportsullY, 
nyeste 3/tudene'. 

Conrad Hansen 
Allinge . Telefon 140 

 

hofeed & IVl ortmsens 
Byf./41444orred iling. TAL 	og 79. 
[(ifører 111_ i Nybygnin:..;er og leparationer. 
Ligkisieiager. 
Vi (miner alt vedrørende Begravelser. 

Fodbold. 
Man spat 1:er bedst med Støvler fra 

Carl Larsen, Veslergade . 	104.. 

Parolen: »Vent bare til I kommer til os, sad skal vi 
jævne jer med Jorden« afskaffes til Fordel for et mere 
kammeratligt Gensyn, der er Sporten værdig. 

Det er ikke sjovt at røre ved Tilskuernes Mentalitet. 
Her er nemlig meget at anke over. Alene den Kends-
gerning, at Dommere har =atlet have Sikkerheds-
vagt for at komme helskindet hjem, taler for sig selv. 
I)et er dog som Regel kun enkelte Tilskuere, nemlig 
de, der ikke har Forstand paa Fodbold, som paa denne 
Mande vil fremhæve sig ved al skælde Spillere og 
Dommere ud. I)et er (tisse enkel -te, der skulde pilles ud. 

Nu staar Fodboldsæsonen for Døren -- vi haaber 
paa Succes for den populære Sport indenfor A. S. G. 

Alb. Ilarsen. 

Klubmesterskaberne 
e Badminton. 

Søndag den 23. Februar afholdtes Mesterskaberne 
i Badminton for A. S.G. Der var ret god Tilslutning, 
og det var glædeligt at se, at sats mange Nvbe,Yvndere 
ikke var bange for al prøve Kræfter med andre Klub-
ka m in e ra ter. 

Der var mange jævnbyrdige Kampe, men endnu 
mangler der en hel Del i, at Spillet er helt godt. Gang 
paa Gang sari man Spillerne sende Boldene lige paa 
hinanden; der manglede Placering paa (le fleste Bolde. 
Man sari for ofte, at Spillerne bare spillede for at fan 
Bolden over Nettet uden at tænke paa, hvor den korn 
hen. Der er dog en Mening i Spillet. Det gælder om 
at placere sine Bolde uden for Modstanderens Række- 

vidde, saaledes at del bliver svært for ham at retur-
nere (tern. Det sari man alt for lidt til. Alt for mange 
Bolde blev sendt over uden Adresse. Det virkede alt 
for tilfældigt. Badminton skal, som de fleste Boldspil, 
spilles lige sad meget med Hjernen som med Bold og 
Ketcher. Der skal ligge en Hensigt bag hvert Slag, og 
sari maa man se lidt bort fra, at det ikke altid lykkes 
fuldt ud. Med lidt god Vilje og Energi kan man nas 
langt, og Turneringen viste, at der findes Stof til gode 
Spillere i flere af Deltagerne, men endnu mangler de 
Øvelse og Træning. Hvis (le vil fortsætte den Vej, de 
har begyndt, skal vi nok med Tiden faa mange gode 

Det vil blive for omsttundigl lier al komme ind paa 
(le enkelte Kampe, stis derfor vil vi nøjes med en kort 
Omtale al Finalerne. 

Den første blev spillet i Dame-Single, B-Rækken, 
mellem Grethe Dam og Eva Clausen. Grethe Dam 
vandt efter en jævnbyrdig Kamp, som I; rævede 3 Stel, 
11--5, 1-11, 11- - 3. 

Den næste Finale spilledes i Herre-Single, B-Ræk-
ken, mellem Børge Pedersen og Robert Jørgensen. 
Efter første Sæt ansaa man Børge Pedersen for sikker 
Vinder, men i andet Sæt overraskede Robert Jørgen-
sen og vandt Sættet med 17 • -14. I Begyndelsen af 
tredje Sæt kunde Mesterskabet gatl til hvilken Side, 
det skulde være, men i Slutningen af Sættet begyndte 
Børge Pedersen at spille lange Bolde, og derved havde 
han fundet Robert Jørgensens svage Side ()g vandt 
Sættet med 15- •9. Sættene stod til Borge Pedersen 
15-6, 14--17, 15•-• 



Ih, du milde 
hvor de kan spille! 	1.1i.ern, 

Arvidsens Orkester 
Moderne Bepertoire til Underholdning og 
Dans - Bestilling ■ ed Telefon Sandvig 64. 

Sy selv Deres 

Lurabers oq Skibenklæder. 
Vi har et stort Udvalg i Duve-
tine og Klæde, der passer dertil. 
Priserne er rimelige. 

Allinge Messe . Th. Holm. 

Den tredje Finale spilledes i Dame-Single, A-Ræk-
ken, mellem Else Mauritsen og Lilly Jacobsen, som 
havde kvalificeret sig til Finalen ved at slaa Ruth 
Clausen. Else Mauritsen vandt sikkert paa Grund af 
sin større Rutine og mere varierede Spil og rørte 
Mesterskabet sikkert i Havn med 11– 4, 11 	-4. 

Derefter kom Herre-Double, B-Rækken, som spille-
des mellem Bernh. Holm--Jan Andersen og Knud 
Holm—Ove Holm. Sejren gik her til den rigtige Side, 
idet Knud Holm—Ove Holm vandt paa deres ener- 
giske og pangaaende Spil. Sejren blev 15 	6, 15-7. 

Til S111( spillegies Finalen i I lerre-Single, A-Rækken, 
wellem F:1H( .1411,-;e11, ';(Irer havde slaael Gunnar Ander- 

	

(); 	(ale, 1.'1111(11,4(er var Oversidder, Eigil Jensen 
■.11- r11 1~=~ ~ overliiiiien ()g 1,;:tiffil Sejren ener Behag med 

I,) 	I, 	1.1 	'2. 
er del snart Slut med Badmintonsasonen, men 

lad os Ildabe, al alle vore Spillere møder igen næste 
Aar med friske Kræfter og Lyst til at trænge til Bunds 
i del fornøjelige og livlige Spil. 

mii;zen Komedie. 
forrige Nummer lovelles der i Løbet af Marts 

Nlaaned en Komedie ved Navn »100.000 Kroner,« spi l-

lel af Klubbens Dilettanter. 
Delle er imidlertid nu udskudt Lit Efteraarel, og 

Marts Arrangementet bliver i Stedet for 

Gymnastikopvisning. 
-;(mi(i:ig den 30. ds. Kl. 19'° (meget præcis) paa Gæst-
e' \ 

bliver Vinterens to Hold, vi skal se, et Herre-
,- 4'1 Dnmehold. 

IH er mange Aar siden, A. S. G. har kunnet præ-
I. 44 ell (;viunastikopvisning, desværre maa man sige,  

il Ill ■ vaerkstedet i Sandvig 
An 	 - 1. Kl. Arbejde - Alt i 

Mest moderne Specialværktøj 
ME,kaniker - Støvsuger udlejes 

Svg.ndsen, 
Tlf. 45 

men i denne Vinter har det været anderledes. Gymna-
stikken har haft god Tilslutning, og der er blevet træ- 
net flittigt. 	 En stor Del af Succesen maa tilskrives 
vor udmærkede Leder, Ejler Andersen, der paa en 
glimrende Maade har podet Lyst og Energi i Arbejdet. 
Mange Gange har han trodset Snestorme og meterhøje 
Driver paa Vej fra Olsker til Allinge for at møde frem 
til Undervisningen. Ikke en eneste Gang har han svig-
tet. — Lad os haabe, han faar Fornøjelse af sine Ele-
ver til Opvisningen — vi bande ønsker og tror det. 

Vi anbefaler alle vore Medlemmer at overvære Op-
visningen. Kom og se Resultatet af Vinterens Arbejde! 
Del er ikke hver Dag, der er Gymnastikopvisning 
Allinge 	derfor, lad ikke denne Lejlighed gaa fra 
Dem. Efter Opvisningen er der Dans for. Foreningens 
M ed lem nier. 

Drengeafdelingen. 
Bestyrelsen har vedtaget  al danne en Drengeafde-

ling, og nu skal vi have Drengene til at melde sig ind 
i Foreningen. Kontingentet for denne Afdeling blev 
sat til 25 Øre kvarlalel, altsaa 1 Krone om Aaret, og 
dette skulde ikke være mere, end enhver Dreng kan 
betale af sine Lommepenge. 

Drengeafdelingen vil komme til at omrafte alle 
Drenge under 14 Aar, og vi vil søge at fan denne Af-
deling i Gang, saa snart vi begynder paa Fodbolden. 

Det er alle Drenge, vi vil have fat paa. Enhver rask 
Dreng har Lyst til at spille Fodbold, og hvis Lysten 
er stor nok, kan dette Kontingent ikke forhindre dem 
i at deltage. Hvad er vel 1 Krone om Aaret, hvis man 
kan skaffe sin Dreng eller Pige, her tænkes paa Haand-
bold, mange fornøjelige Timer. 

Samtidig blev Grænsen for Juniores, altsaa med Hen-
syn til Kontingentet, sat til 18 Aar. For Juniores fra 
14 	18 Aar er Kontingentet som vedtaget paa Gene- 

Benyt Loven 
om Istandsættelser med Laan og Tilskud. 

Køb Kakkelovnen nu! 

P. C. Holm . 

	 Me~taxar=t 

LÅ!, im Spin Isartihier Sandvig Boghandel, Tlf. 55 

Ski, Bindinger, Badmintonbolde - Ketehere opstrenges 



Allinge-Sandvig Sømandsforening indbyder herved 
A. S. G.s Medlemmer til Aftenunderholdning med 
Dans paa Christensens Sal Søndag den 16. Maris 
Kl. 19,30 præcis. 

Der opføres af Rønne Dilettanter: 

»Swnands,Leudgekti. 1941« 
Entre : 1. Plads Kr. 2,00 - 2. Plads Kr. 1,50 incl. Baltegn. 
Forsalg af Billetter fra Onsdag den 12. ds. Kl. 9 
i Kiosken - Allinge - Tlf. 142. 

(Festudvalget f. A.S.S). 

Reserverede 13illeller 
skal senest 
være afherlel 
Lørdag Kl. 18. 

mlforsamlingen 25 øre om Maaneden, men saa faar 
de ogsaa samme Fordele som de voksne. 1)a vi har 
fanet Forespørgsel om Juniores ogsaa Biar tilsendt 
Bladet, kan vi meddele, at det fair de. 

Lad os med det samme slaa fast, at Kontingentet 
for Drenge ogsaa gælder for Piger i samme Alders-
klasser, og det samme gælder for Piger i Junior-Alde-
ren. Maaske kan vi ogsaa faa et Pigehold i Haandbold. 

Stillingen i Rækkerne: 

A-Reekken: 

Viking II 	  10 Points Nr. 1 
A.S.G. I 	  9 » » 2 
Aakirkeby I. F 	I 	 8 » 3 
Gudhjem I 	  6 » 4 
Standard I 	  5 » » 5 
Nem» II 	  4 » » 6 
Klemensker I udgaar . . 0 » 

B-llwkken: 

R. B. II 	  10 Points Nr. 
Svaneke II 	  7 9 

Knudsker I 	  4 

/4
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461NSSportshefilædniii,!:; 
til Damer og Ilerrry 

Lumber Jacket's, Plus fours, 
Sportsstrømper, Skihuer, 
Skisokker og Ankelsokker 

Fritz Remset) 
Telefon 5 	 Allinge 

Ø. I. F I 	  4 	)) 
	

4 
B. 1910 III 	  3 	» 
A. S. G. II 	  2 	» 	6 

Junior-Mekken. Kreds III: 

A. S. G. I 	 14 Points Nr. 1 
K. F. U. M. I 	 8 » » 2 
B. 1910 II 	 7 » » 3 
Standard I ....... . 	• 	• • 5 » » 4 
A.S.G. II 	 4 » » 5 
Olsker I 	 4 » » 6 
R. B. II 	 2 » » 7 

Søndag d. 16. Februar lagde vi ud med vor første 
Tramingstur. Det var en Marchtur ad Landevejen til 
Olsker, og Hjemturen foregik ned over de sne- og is-
belagte Marker i rask Trav afbrudt af smag Spadsere-
ture. Vi var kun 14, desværre, 6 Førsteholdsspillere 
og 7 Juniorspillere samt vor Træner. 

Nu har vi begyndt, men endnu niangler vi nogle 
af vore Spillere til Træningen. Vi vil gerne se dem 
alle. Ingen maa svigte i dette for Klubben saa betyd-
ningsfulde Foraar. Følg godt med i Skabene. 

Vi mangler 
stadig Indlæg, Kritik eller andet Stol' fra Læserne. 

Kom med det, De har paa Hjerte; alt har Interesse. 
Bladet skulde gerne være Stedet, hvor alt vedrørende 
Foreningen kan diskusteres. .Altsag, spids Blyanten! 

Bliv fotograferet - 
Tag Sportstøjet paa og gaa til 

Fotograf Alfr. 
Havnegade . Telefon 4 



Alle Ugeblade 

Allinge Boghandel ielefon 56 

bar det slorc Udvalg i Skønlitteratur, 
l:ornebøger, HaandbøÅer, Fagbøger, 

Skolebogen. Indmeld Dem i vor moderne 
Læseklub, heri findes alle (le nile Bøger. 
Kun 2 Kr. mdl. 

Faa det bedste og mest mulige 
ud af 13rodmperkerne! 
Køb Brødet hos 

Th. Andersens Bageri, Sandvig 

Somandsrewyen 1911. 
Som De vil se af en Annonce i delle Nummer, er 

A. S. G.s Medlemmer Søndag den 16. (is. indbudt til 
at deltage i Sømandsforeningens Aftenunderholdning, 
nemlig Rønne Dilettanters Opførelse af »Sømands-
revyen -1)-1-1«. Revyen har flere Gange bande i og 
eden for Ri)nne samlet fulde Huse, og efter Kritikken 
al domme er ilel el meget fornøjeligt Arrangement, 
som bliver kvikt Og (1ygligt spillet. 

Forestillingen varer godt et Par Timer, hvorfor der 
begyndes meget præcist, saaledes al der kan blive Tid 
til en Svingom bagefter. 

Billetterne koster 1,51) og 2,00 Kr. inel. Baltegn, og 
fra paa Onsdag er der Forsalg i Kiosken. Vi vil an-
befale vore Medlemmer at reservere Billetter i god 
Tid; der vil riden Tvivl blive Rift om Pladserne, nautil' 
to rata store F()reninger slaar sig sammen. Vi gør op-
mærksom paa, at alle reserverede Billetter skal være 
afhentede senest Lørdag Kl. 18. 

Det bliver sikkert en morsom Alten. 

lidenbxs Medlemmer 
er nylig blevet opkrævet. gennem Postvæsenet for 

Kontingentet. En Del af disse Opkrævninger er gaaet 
retur, og vi henstiller til disse Medlemmer al sende 
Beløbet for 1. Halvaar (Kr. 1,30) til Kassereren inden 
den 21 ds., enten i Frimærker eller pr. Postopkræv-
ning. Hvis Kontingentet ikke indbetales inden nævnte 
Dato, slettes vedkommende Medlem, og Tilsendelsen 
af Bladet standses. Ved senere Genindmeldelse tillæg-
ges den udlagte Porto, ligesom der vil blive forlangt 
nyt Indskud. 

Paaskelesten 
bliver i Aar et rigtigt Festarrangement i Lighed med 

i Fjor. Vi skal dog endnu ikke røbe, hvad det er. De 
maa have Taalmodighed til næste Nummer, 

C3æ,--stgiverparben 
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49 

Idrætsmærket. 
Natir Gymnastikken er slut, tager vi for Alvor fat 

paa Idnetsmærkeprøverne, og i ea. tre Uger trænes 
der med (le obligatoriske øvelser i Gymnastik bande 
for Damer og Herrer. I Løbet af Foraaret og Som-
meren vil man kunne træne i de øvrige øvelser, Gang, 
Løb, Spring o. a., og hen paa Efteraaret kan de ende-
lige Prøver aflægges. 

Alle, som har Interesse i (lette, kan henvende sig 
til Udvalget fbr Gymnastik og Fri Idræt, hvor de kan 
fan (le fornødne Oplysninger, Adresse: Hans Funeh, 
Strandvejen. 

Vi skulde gerne ved hver Julefest kunne uddele 
mange Idrætsmærker, og Prøverne er jo ikke sværere, 
end at ethvert sundt og normalt udviklet Menneske 
er i Stand til at besku] dem. 

Succes. 
Andetsteds i Bladet behendlg()res Resultatet aaf Byg-

gefondets første Udtrækninu.  af Gevinster. 
Efter al alle vore Medlemmer med det første Num-

mer ar A.s.G.-Bindet havde ranet et Byggef(mdshefte, 
blev der hurtigt Gang i Salget ar Mærker, og man har 
allerede nu faaet 28 Hefter indleveret til næste Træk-
ning. Det kan naas endnu at komme med, idet der 
som bekendt ikke trækkes, før der er 50 Hefter. Fyld 
Deres Hefte op og aflever del, satin De kan være med 
i Lodtrækningen om de 15, 10 og 5 Kr. 

Byggefondets Kassebeholdning er fra 1. Februar til 
1. Marts steget fra 183 Kr. til 243 Kr. Hvor højt skal 
vi til 1. April? 

Private Fodboldkampe. 
Da Turneringen ikke begynder før i April, vil der 

allerede fra sidst i denne Maaned blive arrangeret 
Privatkampe. Der er indledet Forhandlinger med 
Svaneke, Hasle og B. 1910. Skidt om vi fam. lidt Klø 
af stærke Modstandere; der læres noget samtidig. 

Nyi Fodbold "Magasin. 
I Løbet af kort Tid paabegvndes Udsendelsen af et 

nyt Maanedsmagasin »Fodb()1(1«. Bladet koster Kr. 
2,50 Kvartalet og hver Nummer bliver paa ea. 48 S. 

Forlaget savner en Mand, der mod Betaling kan 
tegne Abonnenter her i Byen. Interesserede bedes 
melde sig til Formanden. 

Sliaiiebogen udkommer 1. April 
og Pias i: 
Kiosken . Allinge Boghandel . 
Sandvig Boghandel. 



Stok og Annoncer 	 Systue 
Tiden er inde - Lad Foraarskjolen 

sy hos mig. 
Eva Andersen, Strandvej 11 
Tlf. Allinge 161. 

skal indleveres paa Bladets Kontor, 
Kiosken, Allinge. Indlæg og lign. Stof 
inden den 1., og Annoncer inden den 
1. i Maaneden. 

En Fyldepen for hele Livet. 

Den ægte »Oxford« leveres fra 

Kr. 20, - med livsvarig Garanti 

for blade Brud og Slid. 

Ratekonto 3 Kr. paa Maaned. 

Kiosken. 
L 

Fra B. B.13. 

meddeles, at vi har [fladt stadfæ-
stet Autorisation paa vor rød/hvide 
Spilledragt. Vi undgaar dog ikke at 
maatte skifte, hvis -vi paa Udebane 
skal spille mod et Hold, hvis Far-
ver ligger for nær op til vore egne, 
men det vil dog betyde, at vi altid 
paa Hjemmebane kan spille i vore 
K I ab fa ryet'. 

Spilleudvalget. 

Paa sidste Bestyrelsesmøde blev 
det vedtaget, at man vilde prøve at 
faa Klubbens to Tra_mere til at danne 
Spilleudvalg sammen med Fodbold-
udvalget. Dette er ogsaa lykkedes, 
og Spilleudvalget bestaar altsaa nu 
af 5 Medlemmer: Træneren for 
Juniores Hans Jensen, Træneren for 
Seniores, A. Mauritsen samt fra Ud-
valget Alf. Olsen, Alb. Svendsen og 
V. Maurilsen. 

BN'ggekondet : Lod I vækning.. 

I Februar kunde vi foretage den 
første Lodtrækning og udtrække de 
første Gevinster. 1)e første heldige 
Vindere var flg.: 15 Kr. Gornitzka, 
10 Kr. Laura Holm og 5 Kr. Orla 
Steinlein. 

Del var første Gang, men lad os 
nu faa Gang i Sagerne, saa vi ikke 
skal verste for længe paa næste Træk-
ning. 

B. B. Ii.s Aarsmode. 

Paa Bornholms Badminton Kreds 
Aarsniøde i Svaneke d. 9. Februar 
blev A. Mauritsen, A. S. G., genvalgt 
som Kredsens Formand. Olaf Thor-
sen og Toldforvalter Ottesen afgik,  
og i Stedet indtraadie J. 0. Søren- 

1.11~11111111111~111111111~11~1 
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sen, Hasle, og Købmand Carl Lind, 
Aa. I. F. 

Ved Konstitutionen blev Ottesen 
erstattet som Kasserer for Kredsen 
af J. 0. Sørensen, Hasle. 

Turneringsplanen 

for Foraaret er allerede nu ud-
kommet. Kampene begynder den 

April, men den første Kamp paa 
Hjemmebane bliver ikke for den 
20. Alle, der vil følge med i Tur- 
neringen, bør eje Planen. 

Kiosken
en  For- 

handles i Kioskm og sælges til Ind-
købsprisen 25 Øre. 

Til Bornhohnsmesterskaberne i 
Badminton er fra A. S. G. tilmeldt 
følgende: Herre-Double: Eigil Jen-
sen--- V. Mauritsen; Dame-Single: 
Else Mauritsen og i Herre-Single: 
Eigil Jensen og V. Mauritsen. 

Bortrejste Medlemmer 
kan hin Wadet gratis tilsendt over 

hele Landet Den eneste Beting, Ise, 
der slides, er, at Vedkommende atler 
overgaar som ordinært,passivt Nledlem. 

Ilar De prøvet vor dejlige 

Spegepølse -

den er hjemmelavet. 

W. 'tomer. 

Strinter tidaret - 
saa gua til 

ll 

	7t- ,4alott 
Tlf. Sandvig 64 

A.S.G.-Bladet ind bu n det 
Vi vil gerne allerede nu kraftigt hen-

stille til Medlemmerne al samle paa 
A S.G.-Bladet, til De har Numrene fra 
et helt Aar. Til Nvtaar vil der frem-
komme et Tilbud om at faa hele Aar-
gangen indbundet for et ganske beske-
dent Beløb. 

Petit-Annoncer 
1~101111111111~~ 

Undervisning 
Tysk og Maskinskrivning. - Alt Ma-

skinskrivningsarbejde udføres. 
Karl Rovold, Telf. 172. 

Klaverundervisning 
Poul Kofod, Sandvig, Telt'. 19. 

Violinundervisning 
Svend Arvidsen, 
Toldbodstræde 3, Allinge. 

Klaverundervisning 
Fru Iljorlbøl Christensen, 
Allinge - Telefon 167. 

Arbejdsdreng, 
14-16 Aar, antages 1. April. 
Tlf. Sandvig 95. 

Permanent - ja! 
men faa den bedste og bliv tilfreds 

hos Frisør Larsen, Sandvig, Tlf. 6. 

Strømper opmaskes 
hurtigt, billigt, absolut holdbart, 
Anna-Marie Mogensen, Strandvejen 27. 

Kolonihave 
i Allinge ønskes til Leje. 
Bladets Kontor anviser. 

Alle Tøjvarer 
kan fans paa Ratebetaling eller Be-

stilling. 
Rosengade 11, Allinge. 

Rasmussens Bogtrykkeri 
Rønne 


