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4E, nmastik - 
Op visningen 

  

som afholdtes pan Gæs tgi vergaarden Søndag den 30. 

farts, havde sandet stopfuldt 11us. Der Var ca. 30() 

Mennesker til Stede, da Formanden bød Velkommen, 

idet han udtalte Haabet om at Opvisningen maalle 

være en god Propaganda for Gymnastikken i Allinge-

Sandvig, saale(les at man næste Aar kunde møde med 

nogle flere Hold. 

Indmarchen fandt Sted med Foreningens Fane, 

kratret af Andreas Christensen, i Spidsen. Derefter 

fulgte 	Damer og 13 Herrer — alle klædt i helt hvidt. 

Del log sig smukl ticl. A. S. G.s Slagsang blev stinget, 

hyorefler 1 l oldene log Opstilling langs Væggen, medens 

Fanen pr:esenleredes. Publikum hilsle Haget ved staa-

ende at synge: »Der er ingenling, der immer«. 

Det blev Damerne, der Forsi skulde i Ilden efter al 

nMaennerne havde forladt Salen. I [uldet var ret CIIS-

:Irlet, og Øvelserne udførtes kvikt. Især applauderede 

Publikum stærkt efter Sanglegene. 1,igeva'glso\ eiserne 

Blev ligeledes godt udført. 

xstiffiverGetarb en 
wr; smaa Lokaler til Fester og Moder 

Telefon 49 

San var det Herrernes Tur. Med »Del er snu godt 

at ha' Ryggen ret« Iran Læben holdt de deres Indtog. 

De skulende Øvelser blev udført 	i c'et Stræk, snu 

Sveden drev af dem. Man kunde se paa dem, at der 

blev bestilt noget - det -var rigtig Mandfolkegym-

nastik. 

13ehændighedsøvelsern e var der mange gode Ting 

imellem. Det var slet ikke saa lidt, man havde beskæf- 

-iti«e 	n t sic ed i Løbet aFVinleren. Som Afslutning vistes 

kalierulle og Stjerne, hvorefter man til Sangen »1)u 

danske Mand« marcherede ud af Salen, medens Pu-

blikum klappede stærkt. 

Kfler Opvisningen sandedes Gymnasterne og Lede-

ren til el fælles Kaffebord, hvor Formanden takkede 

Vjler Andersen For den udmærkede Vinter. Forman- 

ritifinid & illownsens 
illygtzeiorreining. Telf. 77 og 79. 
I'dfører alt i Nybygninger og Reparationer. 
11,i4zkisielager. 
Vi ordner alt vedrørende Begravelser. 
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A. S. G. indbyder herved 
sine Medlemmer til 

Paaskefest 
paa Gæstgivergaarden 
1. Paaskedag Kl. 20 

il 	. 

Festarrangement: 

»Blandt blomstrende Lathyrus« 
ca. 1/, Tusind mangefarvede 
Lathyrusranker vil i Skæret 
af en farvestraalende Illumination 
danne Rammen om denne 
Festaften 
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Arvidsens 1 Mands Orkester 
spiller paa „Verandaen" 

Indgangen aalmes Kl. 19,00 

den udtalte, at Andersen alene havde Æren for, at 
Gymnastikken havde kunnet gennemføres efter saa 
mange Vintre, hvor den var diaet i Stan. 

Han havde ved sin kammeratlige Ledelse forstadet at 
indpode Gymnasterne den Lyst og Energi, der havde 
manglet (le foregaaende Aar. Andersen fik som Erin-
dring overrakt en femarmet Bronce-Lysestage med 
Foreningens Emblem paa, ledsaget a fen Adressemappe 
med Navnene paa (le deltagende Gymnaster. Der ud-
bragtes et Leve for Lederen, som i en kort Tale tak-
kede for Gaven. Han havde været glad for at lede Gym-
nastikken her i Allinge-Sandvig. Aldrig havde han ledet 
et Hold, som havde gjort saa store Fremskridt paa 
en Vinter, sagde han. Næste Air skulde det nok blive 

helt fint. , 
Efter Kaffebordet dansedes der til hen paa de smaa 

Timer, og der var hertil god Tilslutning og en mun-
ter Stemning, 

Bornholmsmesterskaberne 
i Badminton. 

Til Bornholmsmesterskaberne i Badminton havde 
A. S. G. anmeldt 3 Spillere, nemlig Else Mauritsen 
Dame-Single, Vilh. Mauritsen og Ejgil Jensen i Herre-
Single og Herre-Double. 

Eigil havde faaet den tvivlsomme Fornøjelse al 
møde Bornholmsmesteren, »Lille PeterQ, i sin første 
Kamp. I Begyndelsen gik det godt -- der var en vis 
Jævnbyrdighed, og Tallene stod 15 	13 til »Lille Pe- 

ter« i første Sæt. I det andet begyndte Ejgil at solde, 

og »Lille Peter« scorede Masser af Points — 15-3. 
Vilhelm slog sig igennem til Semifinalen ved først 

at besejre Kaj Hansen i en Tre-Sæts-Kamp 15-18, 
17 	16, 15-9. Det var ærlig talt en kedelig Forestil- 

ling 	ingen Oplagthed paa nogen af Siderne. Slut- 
ningen af tredje Sæt var dog spændende. hvilket Tal-
lene ogsaa viser. 

I Semifinalen mødte Vilhelm 1-1(Ager Sta&nsen, 
Rønne, og her spillede han anderledes til. Han star-
tede med et mægtigt Pres og snuppede første Sæt med 
15-6, uden nogen Gang at være truet. Holger Staf-
fensen var ikke i Hopla i denne Kamp, men spillede 
sig dog noget op i andet Sæt, som han vandt med 
15-9, og i det afgørende tredje Sæt var Gnisten galet 
af Vilhelm. Slaget -var tabt, og Sættet gik til Staffen-

sen med 15-6. 
I Dame-Single lykkedes det A. S. G. for første Gang 

at naa Finalen. Else gik igennem i sin Halvdel ved 
først at vinde over Fru Jepsen, Svaneke, med 12 11, 
11 	8. I Semifinalen var Modstanderen Fru Bahn, 
Svaneke. Else startede fint og tog første Sæt fra (k n 
nervøse Svanekedame med 11 	3. Andet Sæt var 
en fuldstændig Modsætning til første --- Fru Bahn 
samlede sig sammen og vedligeholdt et -vedvarende 

Angreb Sættet igennem. Hun vandt med 11---5, og 
saa kom det afgørende tredje Sæt, hvor de to Spillere 

Sid godt • kor godt 
i min 7 Personers Ford Y8. 

Al Lastkørsel udføres 
	Vin!. Riis 

til rimelige Priser 	 Telefon 131. Allir42,e 



2, 3 eller 4 Mand efter ønske 

He=vendelse: TIL Sandvig 64 
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Sportsartilikr 
Badmintonbolde Ketehere opstrenges 

Sandvig.  Boghandel. Tlf. 55 
~EM 

_ _ (5. Fru Balm tog Føringen og kom op 
. 	vi arme A. S. G.ere troede Kampen for 
blev imidlertid gloende og spillede til, som 

Livet. Hun asede sig fremad til 10-7, 10 8, 
.. a 10, hvorefter Fru Bahn forlangte 2 til, som 
ogsaa tog hjem -- 12-10. 

I Finalen mødte Else Bornholmsmesteren Doris 
Sørensen, Nexø. Vi var spændte — skulde det virke-
HJ, lykkes for A. S. G. at hjemføre et Mesterskal)? 

Første Sæt var meget jævnbyrdigt 	11 —9 til Frk. 
Sørensen. I andet begyndte Else at »pumpe« sin Mod-
kulder ved skiftevis lange Bolde og »drops«. Det var 

tydeligt at se, hvordan Taktikken virkede, og Gang 
paa Gang maatte Nexodamen melde Pas over for 

ineet tæt over Nettet. Else vandt Sættet med 
S_ I 	t trudje u afgørende Sæt kunde Else ikke 

,;.en ri',4ti-e Ende. Hun spillede nervøst og 
altfor ofte tik Frk. Sørensen Lov til 

bru , e sit farligste Vanben, Shmashet. Hun vandt 
Sættet med 11-3, saaledes at Slutresultatet altsaa 
blev 11 	9, 8-- 11, 11-3 til den stærke Nexødame, 
som dermed hjemførte sit andel Single-Mesterskab. 

Et Mesterskab hængte i en Traad for Næsen af os, 
men vi kunde ikke naa det. 

De tre Spilleres Indsats maa dog betegnes som god, 
-r er Fremgang, som lover godt for Fremtiden. 

»Tusk-listen«. 

luirgw,er vi rigtig ud — 
Allerede i forrige Maaned spilledes (le første 
Fodboldkampe i Danmarksturneringen. I3a- 
tierne var selvfølgelig ikke saa gode, som man 
kunde ønske sig, da det kun havde været 

Solskin nogle fat' Dage, og dette havde ikke været nok 
til_ at Banerne kunde være i spilleklar Stand. 

Men nu i April Manne(' haaber vi, al Foraaret viser 

em. Sømand 
5-:end er en Spillemand i Klasse for sig 

"Fas-_&L 	først rigtig vellykket 

nas:: 

Fodbold. 
Man sparker bedst med Støvler fra 

Carl Larsen, Veslergade . Telefon 104. 

Mælk . Fløde . Smør 
kol) Deres Forbrug fra vore Udsalg 
og Vogne ..illid 1. Klasses Produkter 

Mejeriet Kajbjerggaard Telefon 86 

os sit smilende Ansigt, saa vi kan faa .begyndt paa 
Turneringen til deli fastlagte Tid. Vi begyndte herovre 
pen 0. April, og allerede første Søndag skulde vort II 
Hold i Ilden. De spillede i Svaneke, og Resultatet af 
denne Kamp er allerede kendt. 

Den 10. (Is. spiller vort I Juniorhold en Kamp i 
Rønne mod K, F. U. M. og her tror vi bestemt paa en 
Sejr til vore raske Juniores, da de jo gik ubesejret ud 
af Efteraaret. De er nu vore Favoritter, saa vi tillader 
os at tipse en Sejr til dem. 

Saa begynder vort Førstehold. Den 20. ds. spiller 
(let mod Aakirkeby paa vor egen Bane. Hvordan Chan-
cerne om Udfaldet af denne Kamp ligger, er ikke let 
at udtale sig om, Sidste Gang, de to Hold mødtes, 
-vandt Aakirkehv en kneben Sejr paa 3— 2, efter at 
A. S. G. havde ført i Kampen. Vi har ikke Rand til at 
sætte noget til, og vi er tilbøjlige til at tro, at vi paa 
Hjemmebane er i Stand til at tage Revanche. Lad os 
haabe (let. 

Samme Dag skal vort lI Hold spille i Ostermarie 
mod Ø.I.F. I og I Junior spiller herhjemme mod Stan- 

Gør Deres Indkøb hos os -

vi kan tilbyde Dem alt i Dame-

og Herrebeklædning 

i et pænt og alsidigt Udvalg. 

t4.41 0 
k. 

Arvidsens Orkester Fritz Remset' 
Telefon 5 Allinge 
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Skotøj 
Sundhed gror i gode Sko, 

som De faar bedst hos 

L. Larsen, Skolegade, Allinge 

dard Jun. I. Det er meget svært paa nuværende Tids-
punkt at tipse de forskellige Holds Chancer. Aakir-
keby har for Tiden professionel. Træner, saa der er al 
Sandsynlighed for, at (le vil være i Topform. Lad os 
lægge os det paa Sinde. Nu gaar det Slag i Slag, Søn-
dag den 27 skal II Holdet til Knudsker, og A. S. G. 
Jun. II skal spille med Standard Jun. I herhjemme. 
A. S. G. II. table i Efteraarel til Knudsker, men for-
haabentlig gaar (let (len anden Vej denne Gang. Det 
samme Jumber vi for vore smaa Juniores. De spiller 
jo kvikt, skønt de endnu er i Støbeskeen, og indtil 
Dato har de klaret sig over Forventning. 

Søndag den 4. Maj skal alle fire Hold i Ilden. I 
Holdet skal spille i Gudhjem, og hvis vi skal dømme 
efter de to Holds sidste Kamp, stiller vort Hold op 
med (le største Chancer paa Haanden, idet de her-
hjemme besejrede Gudhjem I med 11 —3. A.S.G. II skal 
spille i Rønne mod B. 19I0 III, som de sidst vandt 
over. Begge vore Juniorhold spiller herhjemme, I Jun. 
mod B. 191() Jun. II og II Jun. mod K. F. 	M. 

saa man vil her faa Lejlighed til al se begge vore 
raske Drengehold samme Dag, og (let er en Fornøjelse 
at se dem spille. 

Dette er en Oversigt over den første Fodboldmaaned. 
Hver Maaned vil der her i Bladet komme Referater 
af Kampene i den forløbne Maaned og en Oversigt for 
den kommende Maaned. 

Lejlighed til Leje 
2 Værelser m. Allan - helst enlig el. Ægtepar u. Børn 

Samme Sted et 8 Dages Stueur saml 3 Jern-
senge med Fjedermadras og en Servante 
billigt til Salg 

M. C. MUNCH Allinge, Telefon 34 

LICEAAØ.c14,5t Maanedsrevy 
Nu er der atter gaaet en Maaned, 
og vi troede nu. Himlen vilde blaane, 
men stadig ser vi kun sorte Skyer, 
og Sneen drysser længe over Land og Byer. 
Hvornaar mon vi paa Banen kommer - 
engang i Løbet af næste Sommer, 
hvis ej forinden vi er pilet 
o($ (let er (ler nogen, der («Hit kan 
Dog engang  maa »Bjørnen« ud, 
selv om (let er Regn og Slud, 
men Banen vil dog ikke tørre, 
marvske del hjælper, niar den bli'r større, 
oo.  hvis den »skrnaned« end en Kende, b 

ku Vandet meget hurtigere rende. 

Forleden Aften var vi til Fest, 
Der saa vi i Sweater saa mangen en Gæst, 
maaske det nu vil blive Kotylle 
at gaa til Fest i det Kostyme. 
En Sweater kan jo være meget rar, 
især, hvis ikke man andel har, 
men gaa til Fest med saa'n en pita, 
det tror jeg dog ej, jeg Lit' finde paa. 
\len nok om del, der er meget andel, 
f. Eks. naar skal vi fif il au i Vandet. 
Ja, dette Spørgsmaal er snare prekært, 
for mange er det jo ikke snu svært, 
som Vikingen dyrker de da Sporten, 
ej Tid (le har til at smide Skjorten. 

I sidste Maaned vi saa Gymnastik, 
og vi Valuta for Pengene tik. 
Ja, der blev sprunget, og der blev danset, 
til sidst ej mere der blev sanset. 
Jeg tror, at Stemningen var go', 
»Nu kommer Drejet.« --- Akrobat 	oh! 

I Olsker Madrassen vi matte 
Kommunens maatie pænt i Krogen Ni' staaende. 
Forstoppelse tror jeg ej, den led af, 
den var for tynd, og det var den ked af; 
maaske den vokser, bli'r større med Tiden, 
men (let kan vi altid snakke om siden. 

Slud Ih ud at høre? 
Da finder De de bedste Bekvemmelig-
heder i min 7 Personers Ford 

Frank Holm . Allinge . Telefon 63 

FORDI vi har det største Salg i Batterier, 
har vi altid de friskeste, der vil holde længst. — Iler 
gaar De ikke forgæves, vi har alle Batterityper paa 
Lager. 

Største -Udvalg i Lommelamper. 

Allinge Radioforretning 



   

og upartiske Tilskuere, som kan værdsætte en god 
Sportspræstation, enten den bliver udført af Modstan-

derne eller al' vore egne. Derfor: Læs Lovene, saa De 
-ved, hvad De taler om. Tal med (lem, der ved bedre 
Besked, og gør aldrig Vrøvl, hvis De ikke er fuldstæn-
dig klar over Problemerne. 

Vil De hjælpe os med at hæve vor Sportsanseelse, 

saa tænk over (lette. Med ærlig Vilje kan meget æn-
dres til det bedre. 

I 	Sportstøjet paa og gaa til 

I (›lograf Alfr. 
I favnegade Telefon 4 

 

\.1.11. blot den Sag er helt i Orden, 

.,:e1 nøjes den ej med al være i `orden, 
til næste Vinter jeg tror det bli'r gins t, 
en dygtig Leder har vi jo faa't, 

 

  

Vi har fra Læsekredsen modtaget følgende: 

Det var -vel nok reo'et værre »Fjunmer«, 
jeg kommer igen i næste Nummer. 

Fair play. 

Nu, da Fodboldsæsonen staar for Døren, kan det 
nuaske -være paa sin Plads at minde Spillere og Pub-

likum om, at det aldrig kan skade at være vel orien-
teret i Spillets Love. Alt for ofte ser og hører man 
baade Publikum og Spillere give deres Mening til 
Kende over for en Dommers Kendelser, og desværre 
er det de fleste Gange Tilfældet, at Dommeren har 

Ret og (le andre Uret. Hvordan kan del være? .Ia, 
mange vil sige. at det ikke vilde være godt, hvis Dom-
meren ikke var den, der var bedst. kendt med Lovene. 

Det er det som Regel ogsaa; dog kan man komme 
ud for, al en Dommer efter Publikums Mening døm-
mer imod Lovene. Man har dog ikke Lov til at over-
fuse Dommeren, for det er menneskeligt at fejle, og 
glan er jo et Menneske lige saa godt som vi andre. 
'Man hører til en Dommer blive overdænget med 
Skældsord, niar han ikke dømmer »off-side« i Til-
fælde, hvor Publikum synes, det er oplagt. Her maa 
man dog huske paa, at Dommeren ikke altid kan 
være saa godt placeret, at han kan overse alle Situa-

tioner. Han har ikke Vinger, og da Spillet skifter hur-
tigt, er det i mange Tilfælde umuligt for ham at natl 
fra den ene Ende af Banen til den anden. 

Det var een Ting, men en anden er, at. Dommeren 
meget ofte, desværre, bliver overfuset af Tilskuere, 

Iler ikke kender ret meget til Lovene. Delte skulde vi 
se at komme væk fra; det skulde gerne kunne siges 

0111 vor Hys Publikum, al de netop er de forstaaende 

Ilaandhold i Å. S. G. 

Mel.: Snart er Natten svunden ... 

Herligt Solen skinner, 

nu vi træne maa, 

saa vi Sejre vinder, 

naar Slag skal stna. 

Vi ved jo, det gælder 

,;i1:ker, trænet Haand, 

glemmer aldrig heller 

Kammeratskabs-Aand. 

Se, hvad vi har vundet 

ved vor Energi, 

den er ej forsvundet, 

derfor borger 

I, som Sejer vinder, 

trods et Nederlag, 

kæmp - I unge Kvinder 

for A. S. G. i Dag. 
))lansen. 
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Paaskefesten 
a [holdes som sædvanlig l. Paaskedag paa Gæst-

givergaarden. Festarrangementet hedder i ,dal': Blandt 

Blomstrende Lathyrus. Det lyder lokkende, ikke sandt, 
og vi tror ikke, denne Paaskefest vil komme til at stag 
tilbage for de foregaaeude Aars Suceesser. Det bliver 
et Væld af forskelligt farvede Lathyrus-Blomster, der 

Forretningen flytter 
hen ved Kino . Alt Arbejde udføres hurtigt 
og billigt . Cykleslald forefindes, 10 øre 

Julius Hansen 

Bladets Læsere 

handler 

hos Bladets Annoncører 



Foraar - Foraar 
Har De Cyklen i Orden - Ellers gaa til Fagmanden 
Lad Deres Cykle lakere og reparere hos 
Arne Svendsen, Storegade 22, Sandvig, Tlf. 45 

Sløvsuger tulle/es 

bliver den smukke Hamme om Festen, sammen med 
en smuk Illumination af kulørt Lys. Til Orkesteret er 
lavet en særlig blomstersmykket »Veranda«. Smukke 
og festlige Omgivelser plejer al give den rigtige Stem-
ning, og -vi tror ogsaa, al det vil være Tilfældet i Aar. 

For de, der ønsker at sikre sig en god Plads, gør 
vi opmærksom paa, at Indgangen allerede aabnes Kl. 
19, 00. I Fjor kneb det med Pladsen til de mange Del-
tagere, men der vil i Aar blive gjort, hvad der kan 
gøres, for at bøde herpaa. 

Velkommen til Paaskefesten 1941. 

drwetsmterke Gymnastikken 
begynder Tirsdag efter Paaske og vil vare ca. 3 

Uger hver Tirsdag og Fredag. Tiderne bliver de samme 
som ved Vintergymnastikken, nemlig Damerne Kl. 73/4  
og Herrerne Kl. 9. Alle Interesserede maa niøde op 
d. 15, — altslid Dagen efter 2. Panskedag 	paa Gym- 
nastikhuset, og saa par vi paa med Forberedelserne 
til Idrætsmærket. 

Kølg Emblemet! 
Alt for mange af vore ■Iedlemmer ejer ikke vort 

smukke Emblem, og det er Synd. Samtidig med, at 
det er et Sportsemblem, virker det som en Slags Al-
linge-Sandvig Naal, idet Emblemet netop forestiller' 
vort Byvaaben med Foreningens Ill i tialen i. 

Det koster kun Kr. 1, 50 og fans hos Kassereren. 

Foil boldproblemer. 
Fodbold er et indviklet Spil. For mange kan det 

synes at være ligetil, men de, der kender lidt mere til 
Spillet, ved, at man kan se meget forskelligt paa Fod-
bold. Spillet rummer med andre Ord en Masse Pro-
blemer, som ikke alle er ligetil, og som man ikke rigtig 
kan forstaa, uden at man har fane'. nærmere Forkla-
ring. Vi vil gerne — saa -vidt muligt — hjælpe vore 
Læsere med at løse dem, og er der et eller andet, som 
De ikke rigtig kan forstaa, behøver De blot at sende 
os et Par Ord, saa skal vi undersøge Sagen og give 
Dem et tilfredsstillende Svar. 

Lad os lige for at forklare dette nærmere fremdrat;t. 
et Eksempel. 

Vi overværer en meget spændende Fodboldkamp, 
og der er kun et Par '.\1i mil ter tilbage, inden Domme-
ren fløjter al for Kampen. Vi venter spændt paa en 
Afgørelse. Hvem vinder, eller spiller de uafgjort? Fore-
løbi(s staar de to Parter lige. Pludselig er der et rask 
Opløb mod. det ene 	og den sidste Mand tackles 
saa haardt, at begge Spillere falder, men Bolden triller 
videre og styrer lige mod Maalel, hvor Ni:tabu:ulden 
er gaaet paa Skovtur. Publikum jubler ophidse!, for 
nu thai' de da en Afgørelse, men i sidsle Ojeblik kom-
mer en Hund løbende ind foran Maalel. Bolden ram-
mer den og ruller lige uden om Maal. II \ is Ilunden 
ikke havde været der, var Bolden ganel i Nette!. 

Hvordan endte saa Kampen? Uafgjort, eller har del 
Hold vundet, som havde det skæbnesvangre Opluk 
Ja, hvad skal man sige? 

Løsningen vil 'vi lade Dem spekulere lidt lilla, og 
skulde De ikke kunne knække den,. saa ka n De se det 
rigtige Svar i næste Nummer. 

'tygge ko n d 

stiger stadig, 	i den ,,i(kie Nlaaned er kassehehold- 
ilingen steget ha kr. 	til k r. 251. 

Vi henstiller til vore :Medlemmer stadig at slotte 
denne gode Sag. De smaa l( k 	\lærker skal engang 
blive til vort eget Hus. 

Som a n dsrevyen 

Som omtalt og averteret i sidste Nummer havde 
Sømandsforeningen indbudt vore Medlemmer i for-
rige Maancd til en Underholdningsaften med Dilettan-
ter fra Rønne, der opførte »Sømandsrevyen 1941«, 

Der var fuldt. Huls, og alle de mange Mennesker, 
der var mødt op, havde naturligvis ventet sig noget 
godt og virkelig morsomt, efteral Revyen allerede flere 
Gange var blevet opført andre Steder. Men mon de 
fleste alligevel ikke blev skuffede og havde noget al' 
en flov Smag i Munden, da (le tog Armbindet paa og 
Vandrede hjem. 

De nye ForaarsstofFer er hjemkommet 
Lad Deres Habit sy hos mig 
Reparationer, Rensning og Presning udføres 

IL P. Hansens ShralchirforrKilinr4 
Sandvig, Telefon 5 x 
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Foraaret er i Vente 	og det er 

Nu skal Cyklen 
gøres klar 

Kom udpint Frygt - 

1..<1 garanteret, at De 
1.14•1 trygt 

derfor nu den rigtige Tid at tage 
»Væltepeteren« frem og hm den 
gjort grundigt i Stand. 

Ovnlakering 
med fineste Staffering giver Cyklen 
Udseende af at være ny. Prøv det. 

Alle Reservedele 
er paa Lager, og alle Reparationer 

udføres med Garanti. 

Kan »den gamle« ikke mere, saa 
kan vi tilbyde Dem 

en ny Cykle 
paa meget lempelige ViIkaar. Kig 
indenfor og lad os tale om det. 
Vi fører kun de bedste Mærker: 

11.a. »Hamlet«, »3-Taa rn e I« 	og  

A. Mikkelsen 
Telefon 102 - Allinge 
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Vi er ikke forvænte med Dilettanter her i Byen, men 
(II ['hu. er (I( dog ikke alt, der uden videre kan gou-

leves. Meget af del, der serveredes, kunde have været 
noo.,(unl, hvis det var blevet fremsagt og udført paa 
o 	11.ia 	men i (lette Tilfælde kan det kun 

tun Platheder, der i alt Fald ikke bar noget 
skul Publikum her i Byen. Vi skal ikke komme nær-
mere ind paa Enkeltheder. De, der overværede Fore-
slillingen, har sikkert haft nok i det. Aftenen blev del 
vis reddet af den udmærkede Harmonikamnsik, der 

spilledes mellem Akterne. men det var dog ikke til-

s 1 ræk k igt. 

Vi har før set fremmede 1)ilettanter hernede og været 
eds., man maa jo stadig huske, at (let kun er - 

om Iti:tIl saa maa sige --- Fuskere i Faget. Lad os haabe 
.`.;(imandsrevyen var en Undtagelse og glemme den. 

Mdrvetssfievue. 

Allerede nu er Bestyrelsen begyndt al tænke paa det 
aarlige Idrætsstævne. 

Antagelig vil Arrangementet meget nær komme til 
at ligne (let fra i Fjor, men (let er Meningen, at der  

skal indflettes endnu flere Idrætsgrene, bl. a. Atletik, 

Terrain løb 0. s. v. 
Boldklubben af 1 91 0, Rønne, har lovet saa snart 

som muligt at komme til Allinge-Sandvig ved et Pro-

pagandastævne i Atletik. 
Forhaaben Hig skulde et sandmil Stævne kunne sætte 

Gang i Sagerne, saaledes at (ler ved Sommerstævnet 
kunde konkurreres for Alvor i de forskellige Spring, 

Kast og Løb. 
Sommerlotteriet vil antagelig, efter den Succes, (let 

havde i Fjor, blive udvidet betydeligt. 

lian Eld bøh" 	 pan Bornholm? 
Der har tidligere været ført Forhandlinger mellem 

Dansk Haandbold Forbund og Foreningen om Dan-
nelsen af et Haandboldforbund her paa Øen. I Paa-
sken rejser Foreningens Formand til København for 

at deltage i Dansk Badminton Forbunds Aarsmøde. 
og han vil da benytte Lejligheden til at drøfte Spørgs-
umalet med D. H. F.s Formand. Det kunde blive mor-
somt, om vi her paa Øen kunde Ilbi starlet en Tur-
nering indenfor Haandboldsporten og paa denne Maade 
skabe øgel Interesse for den udmærkede Sportsgren. 



Levertran, Hørfrø, Parafinolie, 
Sutter, Barneflasker 
og alle Sygeplejeartikler 

Prima__ Allinge 

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

Th. Andersens Bageri, Sandvig 

Drengene. 
Vi gør opmærksom paa, at alle 

Drenge. som er indmeldt i Forenin-
gen, har gratis Adgang til alle Fod-
boldkampe paa vor egen Bane. Det 
kan altsaa betale sig for Drengene 
at være Medlemmer. 

Vi gør opmærksom paa, at Dren-
gene ikke skal betale Indskud, naar 
de bliver Medlemmer af Forenin-
gen. Endnu mangler vi mange af 
Drengene, og vi skulde gerne have 
fat i dem alle, inden Fodboldsæ-
sonen begynder. Kontingentet er kun 
25 øre Kvartalet. 

Indleveringsfristen 
for Stof og Annoncer ændres saa-

ledes, at alt skal være Redaktionen 
i Hænde inden den 1. i hver Maa-
ned og ikke som tidligere (for An-
noncerne) den 4. i Maaneden. 

Indlevering til Bladets Kontor, 
Kiosken, Allinge. 

Der er god Gang i 
Træningen, og det er en Fornø-

jelse at se vore Spillere gaa op i deres 
Træning med Liv og Lyst. Man har 
Fornemmelsen af, at de er klar over, 
hvad det er, vi skal naa i dette For-
nar, og hvis de -bliver ved paa denne 
Maade, har vi store Chancer for at 
komme op i Mesterrækken igen. 

Hvad er Idrætsmærket, 
og hvorfor bør man tage det? Det <.7> 

er Navnet paa en lille Pjece, som 
kan farts gratis hos Udvalget for Fri 
Idræt og Gymnastik. Den indeholder 
Oplysninger om Idrætsmærket. 

A.S.G.-Bladet indbundet 
Vi vil gerne allerede nu kraftigt hen-

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

Bortrejste Medlemmer 
kan faa Bladet gratis tilsendt over 

hele Landet Den eneste Betingelse, 
der stilles, er, at Vedkommende atter 
overgaar som ordinært, passivt Medlem. 

Dommerkursus, 
Den 9. Februar afholdtes Dom-

merkursus i Rønne, og hertil havde 
vi tilmeldt 4 Aspiranter. Det er Me-
ningen, at Dommereksamen skal 
afholdes her paa Bornholm i Paa-
sken. 

Privatkampe. 
Vi lovede i forrige Nummer, at vi 

snart skulde faa arrangeret nogle 
private Fodboldkampe, men Vejret 
har forhindret os i at faa det gen-
nemført. Der vil saa vid t muligt blive 
«ennemført nogle i Paasken, men 
vi tør ikke love, at det bliver paa 
vor egen Bane, da den endnu ikke 
kan meldes klar. 

PactsLesiegen 
hos 

W. Romer 
Tlf. 118 - l3G 

»Petit«-Annoncer 
De koster 50 Ore for Overskriften 

og 5 Øre pr. Ord. Til Eksempel kan vi 
nævne, at Annoncerne for Violin- eller 
Klaverundervisning kun beløber sig til 
75 Øre pr. Stk. 

Vi haaber, at denne billige Form for 
Avertering vi blive flittigt benyttet. -
Har De et eller andet, De vil købe 
eller sælge, leje eller udleje, saa prøv 
en sandan Annonce. Det vil betale sig. 

Alle, bande Medlemmer og Ikkemed-
lemmer kan avertere iA.S.G.-Bladet.  
Indlevering af Annoncer: Kiosken, Al-
linge, Telefon Allinge 142. 
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Fmil Kofoed 
E3lik.kensl3cer 

e xc.,  rri . Out  

& Vandr-1-1~er 
ti 

1 
Allinge . Te IF. 160 

Petit-Annoncer 
nonN~•~1~1.=~~ 

Klaverundervisning 
Poul Kofod, Sandvig, Telt. fl). 

Klaverundervisning 
Fru 1-Ijortbøl Christensen, 
Allinge — Telefon 167. 

Strømper opmaskes 
hurtigt, billigt, absolut holdbart. 
Anna-Marie Mogensen, Strandvejen 2 

Bydreng 
kan faa Plads. 
Brdr. Andersen, Forretningen. 

Rasmussens Bogtrykkeri 
Rønne 

o t ttmai — Telegrammerne 
skriver og udbringer vi gratis for Dem. Vi gør det saa 

omhyggeligt, det kan lade sig gøre, lige meget om Tele- 
grammet koster 25 øre eller 5 Kr. Husk Nationaltele-

grammerne, hvor 10 pCt. af  Beløbet gaar til Tuberku-
losens Bekæmpelse - de fans i Allinge kun hos os. 

Kiosken. 
I Fjor besørgede vi over 600 Telegrammer til Konfirmationen r Allinge-Sandvig 

Cervirkvarrne 


