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at alle er gaaet ind for Sagen med den rette Iver og
ærlige Vilje til at løse Opgaven bedst muligt. ResulTak 2
tatet er heller ikke udeblevet. Vi tik et pænt Overskud,
Nu, da Idrætsstævnet med tilhørende Lotteri er vel som De vil se af nedenstaaende Uddrag af Regnskaoverstaaet, og Regnskabet gjort op, føler vi Trang til bet for Lotteri, Blyzar og Stævne.
at bringe alle de, (ler var medvirkende til den store
Sukres, vor hjerteligste Tak for enten lille eller stor buil (ugler :
Ha andsrækn ng.
Lotteriet
2 000,00
En varm Tak skal lyde til alle de af Byens Borgere,
Entre
1 630,00
der skænkede os de Genstande, der var nødvendige
Spil og lignende
2 472,00
for at sætte en helt rigtig Kulør paa Gevinstlisten.
Overat blev vi modtaget med Venlighed og Forstaa6 102,00
else. Det var, ligesom om alle gerne vilde være med
til at hjælpe os med Arrangementet.
Uutuifler:
Hjertelig Tak for det!
Samtidig bringer vi de Mennesker, som hjalp os
Lotteriet
893,00
med Bazaren og selve Stævnet, en Tak. Mange Gevinster m. v. til Spil o. lign. 1 9 12,00
bande Damer og Herrer — ofrede deres Friaftener for
t
fter ved Arrangementet .
823,00
at være med til at gøre alt klart til de to store Dage.
Overs k ud
3 174,00
Tak til alle, der paa denne eller anden Mande bar
hjulpet Os i vore Bestræbelser for at sikre økonomien
et Stykke frem i Tiden.
.Aldrig før har noget stort Arrangement inden for
A. S. G. klappet saa godt som dette, eg det tyder paa,

6 102,()0
Endnu en Gang Tak for l-lj;.elpen denne Gang!
Paa Bestyrelsens Vegne
A. Maurlitsen

Efteraarsskoen
køber vi hos

Carl Larsen,

NU

Fodboldturneringen
Vesierriade . Telefon MIL

er det Tid at tænke paa

Radiomodtageren
'Vi li Ir de sidste nye Modeller af

alle de bedste Mærkz r paa Lager
Benyt Dem af vore fordelagtige Tilbud

Allinge Radioforretning

Siden sidste Nummer af Bladet udkom, har Turneringen været i fuld Gang, og for enkelte af -vore
Holds Vedkommende er der kun en enkelt Kamp tilbage. De tre af Holdene har klaret sig pænt; de har
nemlig ikke tabt nogen Kampe, men vi tror dog ikke,
de er sag stærke, at de vinder alle deres Kampe. Det
vilde dog være morsomt, hvis de kunde klare sig
sag pænt.
Det har just ikke været straalende Fodboldspil, vi
har set i Kampene, men det har dog været nok til at
hale Sejren hjem i de de fleste Tilfælde. Med I Hol(let er det gaaet jævnt godt, dog har vi ikke set noget
af det store Spil, som giver de store Resultater, men

det har dog ikke været stærkt truet, undtagen af Aakirkeby, som det maa- tte dele Pointsene med. Det
bliver Aakirkeby og A. S. G., der kommer til at slats
om Førstepladsen i Halvturneringen. Hasle er kommet bagud paa Grund af den tabte Kamp til R. B. II,
men i Øjeblikket ser det ud til at blive A. S. G., da
vi har bedre Maalavarage. I. Holdet har vundet over
Hasle I 3 -0, Gudhjem 5--1, 14. B. II 13-1, Standard I 2-0, og spillet uafgjort med Aa. I. F. 2--2.
Holdet har altsaa spillet 5 Kampe, vundet 4 og spillet 1 uafgjort; det givet 9 Points. De har scoret 25
Maal, og (ler er scoret 4 i vort Maal. De mangler kun
Kampen mod Nexø II, der blev udsat, og (let ser ud
til, at den ikke kan blive spillet før den 1.9. Oktober,
men den skulde ikke kunne ændre paa Stillingen i
Rækken. Vi skulde ikke kunne tabe den Kamp, men
lad. os vente paa Resultatet og lade være med at spag,
II Holdet er i Aar et stærkt Hold, som vi absolut
nærer Forhaabninger til. De har ganske vist kun spillet et Par Kampe, men vi tror aldrig - • (let er i al
Fald længe siden -- - al vi har hall det saa stærkt.
Lad os se, om de ikke er i Stand til at vinde B. Rækken. Deres Modstandere skulde ikke være værre, end
(le kan overvindes - med lidt Held
men det skal
der altid til i Fodbol(l. Holdet har vandcl over B.1 )10
III 4-- •1 og spillet uafgjort mod Klemensker I 2 -2,
ell Kamp, som de efter Chancerne burde have vundet stort. Søndag (1. 5. Oktober spillede de mod. Viking III; en Kamp, der er skudt frem; Resultatet vil
lindes andetsteds i Bladet. II Holdet mangler endnu
3 Kampe og har for de to spillede, der her er omtalt, opnaaet 3 Points, en vundet og en uafgjort, 0
Maal for og 3 imod.
I. Junior har i Aar mistet flere gode Spillere og er
af den Grund ikke oppe paa samme Styrke, som i
Fjor, Og man man ogsaa tage i Betragtning, at de i
A-Rækken møder stærkere Hold end i Kredsene. Men
der er dog ikke noget i Vejen for, at (le kan klare sig
godt, selv om Begyndelsen ikke var saa god med to
tabte Kampe, Nexø jun. I og Ø. B. jun. I, henholdsvis med 0-5 og 1- -4. Den næste Kamp med haste
jun. I vandt de med 4 - -2. Den 5. Oktober spillede
de en udsat Kamp med R. B. jun. e, som vi vil bringe
Resultatet af andetsteds i Bladet, hvis der kan blive
Plads. Holdet har paa delte Tidspunkt 2 Points for
3 Kampe, 5 Maal for og 11 imod.
II. Junior staar i Øjeblikket meget bedre end I Junior, idet de har vundet alle (leres Kampe. Den første Kamp spillede de mod. Olsker jun. I og vandt 0
—1, den næste mod Standard jun. I blev vundet uden
Kamp, da Standard i sidste Øjeblik meldte Afbud.
Tredie Kamp spilledes i Gudhjem mod Gudhjem jun.

hofoed Se Mortensens
Byggeforretning. Telf. 77 og 79.
Udfører alt i Nybygninger og Reparationer.
Lfigkistelager.
Vi ordner alt vedrørende Begravelser.

I og blev vundet 5-2, fjerde Kamp imod. Rø jun. I
blev vundet med 4-0. Saaledes staar Holdet altsaa
itu — før den 5. Oktober — med. 8 Points for 4 Kampe,
15 Maal for og '3 imod, og
oo- det maa si«es
siges at vre
være et
Ilol Resultat. Den 5. Oktober spilledes mod 11. B.s jun.
11, og dette Resultat vil ogsaa blive omtalt andetsteds.
Alt i alt kan vi klin være godt tilfredse med det,
vi til Dato har opnaael, og kan kun haabe pan, at
Lykken vedblivende vil slat os hi i Resten af Turneringen.
Stillingen i Turneringen kan 11\W Uge følges i Udhængsskabet paa Klubhuset, hvor Albert. Hansen sørger for, at alle Rækker er ført a jour og Klubbernes
Stilling i disse kan følges.

IdraNtsinverkeprowerne
er nu saa godt som overstaaet. Tilbage er kun 8
km Gang for Damer, 45 km Cykling for en enkelt,
og to af Herrerne mangler 20 km Cykling. Disse sidste Prøver vil blive afviklet saa snart som muligt.
Atletikprøverne afholdtes Søndag den 21. September om Formiddagen. Som Kontrollører fungerede
Hr. Holm. Sørensen, 13.1910, Rønne, og Lærerne lians
.Jensen og Vilhelm Matiritsen. Der var mødt 4 Damer
og 3 Herrer
et sørgeligt Resultat, da Gymnaslikprøverne blev bestaaet af 10 Herrer og 8 Damer. Der
er heller ingen Tvivl om, at de manglende Prøver ogsaa tages med Lethed. Det er en Skam, at de, der
begyndte paa at lage Idrætsmærket ikke gik op til
disse Prøver, da de fleste sikkert havde klaret sig lige
saa pænt S 111 dem, der nu er færdige. Det havde været morsomt, om vi nu til Julefesten havde kunnet
uddele 14 eller flere Idrætsmærker i Stedet for nu kun
7. Men forhaabentlig giver (let mere 1310(1 paa Tanden, natli' (le ser, at deres Kammerater har opnaael
(let, som de selv havde kunnet, hvis (le blot havde
holdt ud.
Vi skal ikke komme ind lian (le enkelte Resultater
fra Prøverne, men vi tillader os at betragte de bedste
af dem som A. S. G.s første Klubrekorder i Atletik.
For Damernes Vedkommende blev Rekorderne følgende:•
200 ni Løb: Edel Olsen, 30,00 Sek.
Spydkast (sammenlagt): Edel Olsen, 29,36 m.

tWrd

Habitter - Ulster - Frakker

Største Udvalg i
Hatte - Huer - Skjorter - Slips - Sokker
og det svære Vinterundertoj
Habitter og Frakker leveres efter Maal
stadig i den gode Forarbejdning

Fritz Reusch
Telefon 5

Allinge
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Indbydelse

1111(frmanderholdutitig
isurs) Ulans paa Christensens Sal
'..,11,1:44 den 26. Oktober
Ilt 1. 19,30

Der opføres af nonne Dilettanter:

inweis

lamarhen«
Entre: 1. Plads Kr. 2,50 - 2. Plads Kr. 2,00

reserverede Billetter skal senest

Forsalg af Billetter fra Onsdag den 22 ds.

være afhentet Lørdag Kl. 18

lil. 9 i Kiosken, Allinge, 'felt. 112

(Feslu(lnalgel for

A. S.

S)
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lioldhast (sammenlagt): Ebba Nlikkelsen 75,68 in. fra Starten mærkede vi overalt en levende Interesse
for vor Ide, og Resultatet er i Dag det, at der er teg100 in. inli: 1.:bbn Mikkelsen 16,02 Sek.
i',ykling blev gennemført paa 2 Tinier og net for 3000 Kr. til 1. Oktober.
10 Min
Men lad Os nu ikke standse her; vi kan naa meget
højere, og jo større Beløb vi skaffer til Veje paa denne
IlrileIne Vedkommende:
Maade, desto lettere bliver Forrentningen af Anlæget.
100 ni Lob: Gunnar Nielsen, 12,05 Sek.
i denne Sag. Ha r De end'?.00 in Lou: Gunnar Nielsen, 25,04 Sek.
Alle 1111:In n'ErP Med
nu ikke tegnet Dem for
1500 ni Løb: Ejler Andersen, 5 Min. 11,2 Sek.
Kuglestod (sammenlagt) Ejler Andersen, 15,49 m. en Aktie, saa gør det i Dag. Synes De, 25 Kr. er for
meget for Dein alene, saa sina Dem sammen med en
Længdespring; Gunnar Nielsen, 5,67 ni.
eller flere andre om del. Vi skal let kunne naa (le
Bombekast: Hans Funeh, 75,30.m.
4000
og hvem ved - - maaske ogsaa de 5000 Kr.
Granatkast: Hans Funeh, 75,35 in.
Betænk Dem ikke paa at være med i dette Arbejde,
Til Prøverne valgte Gunnar Nielsen Points-Fem- der for vor By betyder Beskæftigelse for nogle og
slap for to af de fem øvelser, da han i tredive Tusinde Kroner -- det betyder da noget.
Lampen
200 in Lob og Kuglestød opnaaede
A. S. G.s Borgerlaan m:ta for vor Kommune være,
1:c4iY Points, og der til at hestaa kun kn.uves 1150 hvad Statens Beskæftigelseslian er for hele Landet.
Points.
Gaa derfor straks ned til Mauritsen i Kiosken, hvor
Del var de første Klubrekorder i Atletik, og til næ- Listen er fremlagt til Indtegninger.
Bestyrelsen
ste Aar er der Lejlighed fil at forbedre dem, for de
kan uden Tvivl ror (le flestes Vedkommende presses
længere ned, men vi uma have nogle liere Udøvere.
Der var i Aar ikke særlig stor Konkurrence i de Badminton
Forskellige øvelser, men lad Os Ildabe, den næste Aar
Som ventet blev alle Badmintontimerne hurtig bebliver meget større. Der vil sikkert komme flere, som sat, og der havde sikkert været endnu flere, der kunde
har Lyst til al prøve paa at slna Rekonlerne, og det tænke sig at spille, hvis Pladsforholdene tillod (let.
er den Vej, det skal gat, saa lad os næste Am. — eller Desværre har vi endnu kun det ene Sted, hvor der
naar del nye Anlæg med (le nye Ailelikbaner er fær- ogsaa skal være Plads til Gymnastik, og hvis det blidigt
se Pladsen vrimle med sunde, raske Idræts- ver nødvendigt, er vi nødt til at indføre, at der skal
folk, der med Liv og Lyst gatir op i deres Træning. være 4 Spillere i hver Time. Det kan nok ogsaa gat
med lidt god Vilje.
Bornholms Badminton Kreds har nylig haft Møde
og fastlagt Programmet for (le aal)ne Turneringer for
3000 Kr. naact g Borxerlannet
Sæsonen 1941 -42, der kommer til at ligge saaledes:
Da vi i sidste Nummer opfordrede Allinge-Sandvig
23/11. Svaneke Badmintonklub, Turnering i Dame-,
Borgerne til at hjælpe os med Realisationen af vore Herre- og Mixed Double. Spillerne tilmeldes enkeltPlaner om et tip-top Idrætsanlæg, var vi lidt skeptiske vis og sammensættes ved Lodtrækning.
med Hensyn til, hvordan man vilde tage paa dette.
14.112. Hasle Idræts- og Boldklubs Turnering i
Al Pessi;nisme er hurtig blevet fejet til Side. Straks Dame-, Herre- og Mixed Double.

11./1. og 18./1. Rønne Badminton Klub, Turnering
i Drenge Single (14-16 Aar) samt for Seniores Herredg Dame Single samt Dame-, Herre- og Mixed Double.
Her er altsaa noget at gaa i Gang med Prøverne til.
Vi beder alle Spillere om at have Opmærksomheden henvendt paa følgende: »No-shot« Reglen, der
før her paa Øen er blevet fortolket saaledes, at Bolden, hvis den ramte Ketcheren to Gange - først med
Bunden, dernæst med Fjerene — blev regnet for »Fejl«.
For det øvrige Land er den imidlertid blevet fortolket paa den Mande, al alle Rammeslag og i øvrigt alle
urene Slag skal dømmes »Fejl«. Delle gælder herefter
ogsaa herovre, saaledes at vi kan dyrke Spillet paa
Linie med det øvrige Land.

iiaandbold
Fra 1.Janna r 1938 blev »Dansk Haa ndbold forl >Und«,
»De danske Gymnastik foreninger«, »De danske Sky tie-,
Gymnastik- og Idrætsforeninger«, K. U. M.s Idrætsforbund og Lovudvalget for »Dansk Gymnastikforening« enige om at spille efter et Sæt Fælles Haandboldlove udgivet af »Dansk Haandbold-Forbund«.
Men den 1. September i Aar har Forbundet dog udsendt et nyt Lovsæt, der praktisk talt er i Overensstemmelse med de in ternstionale Love for Haandbold.
»De danske Gymnastikforeninger« har dog vedtaget at fortsætte Haandboldspillet efter de gamle Loves
8. Udgave fra 1940, bl. a. fordi man endnu ikke har
erfaret, hvorledes Haandboldspillet vil udvikle sig
efter de nye Love. »Dansk Gymnastikforening« -vil
paa sit Landsmøde i København den 20. og 21. Oktober i Aar indlede en Diskussion om de nye Haandboldlove og de dermed aktuelle Problemer: Dribling
og Størrelsen for Mani og Bane.

Medlemmer at reservere Billetter i god Tid, da der
uden Tvivl vil blive stærk Rift om Pladserne. Vi gør
opmærksom paa, at alle :reserverede Billetter skal
være afhentet senest Lørdag Kl. 18.
Det bliver en af Efteraarets store Begivenheder.

Algang
Algangen har gattet. sin Sejrsgang over Landet, og
Tusinder af Mennesker
baade gamle og tinge
har deltaget heri og er nu i Besiddelse af Algangsnaalen.
Kun her paa Øen har vi endnu ikke haft noget af
den Slags, og det kan vi ikke lade sidde paa os. A.S.G.
arrangerer (lerfor Søndag den 19. Oktober Kl. 9% et
Algangsstævne, og her skal vi alle være med. For al
bestaa Prøven og være værdig til at bære den eftertragtede Algangsnaal, kræves der, at man kan gaa 10
km inden for el bestemt Tidspunkt — nemlig for Damer 1 Time 40 Minutter og for Herrer 1 Time 30
Minutter. Som man ser, er det ingen stor Sportspræstation, man skal udføre, men blot kunne gaa Turen
i temmelig hurtig March. Vi starter fra Kirkepladsen,
ad Strandog Turen gaar saa ad Søndergade, videre
vejen til et Stykke forbi Tejn, hvor der forefindes
Kontroller, del: stempler de medbragte Kontrolkort,
og saa gaar Turen atter hjemad med uformindsket
Tempo. »Opløbet« finder Sted paa Kirkepladsen.
For at være med skal man senest Torsdag den 16.
Oktober indtegne sig i Kiosken, hvilket koster 25 øre,
der gaar til Trykning af Kontrolkort m. v. Naar Turen er gennemført inden for det fastsatte Tidsrum,
har man gjort sig værdig til at bære Algangsnaalen,
der betales med 1 Kr.
Og saa
I øvrigt fans alle Oplysninger i Kiosken.
bande store og snit h i,
samles alle Byens Borgere
tinge og gamle - til Algangsslævne den 19. Oktober.

»Piblantarken«
Som De vil se af oinstaaende Annonce, er A.S.G.s
Medlemmer Søndag den 26. ds. indbudt til at deltage Eksklusioncr
i Sømandsforeningens Aftenunderholdning — nemlig
Paa Grund af af utilbørlig Opførsel ved vore Fester
Rønne Dilettanters Opførelse af den store Sukees, er følgende to Medlemmer ekskluderet af Foreningen:
»Piblamarken«. Det skulde være unødvendigt her at
Fisker Ejner Jensen, »City«, Tejn,
fremhæve den fine Kritik, denne Komedie har fimet.
Medhjælper Aage Espersen, Hullegaard, Olsker.
De fulde Huse i Rønne og Gentagelsen af Forestillingen i Nexø, hvor mange den første Aften maatte gaa
uden at kunne komme ind, taler for sig selv.
Forestillingen varer godt et Par Timer, hvorfor der
begyndes meget præcist, saaledes at der kan blive Tid
Store og Sillaa Lokaler til Fester og Moder
til en Svingom bagefter.
Telefon 49
Billetterne koster 2,50 og 2 Kr., og fra paa Onsdag
Kl. 9 er der Forsalg i Kiosken. Vi vil anbefale vore
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Nu er det

Brød

Læsetid
Altid
Altid friskbagt
•

og lækkert i

Th. Andersens Bageri, Sandvig

Forsyn Dem med et Var
gode tiriller fra

Conrad Hansen
Ltegerecept especl. omg.
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Tiden er inde til at forny

•
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Nye, Ih mer Iii de lange Vinteraftener
Meld Iler" ind i
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De kan vælge frit blandt. alle Aarets nye Boi;er, som er opført i vort grolis Katalog (med
ru. ?00 forskellige Bøger).
De kan laane 2 Bager ad Gangen og hytte
dem, naar De vil.
* 130 gerne er indsat i solide Blive Bind.
. Særlige Onsker bliver hurtigst muligt opfyldt.
* Etter endt Cirkulation kan l'e kobe Bøgerne
for ca. en Tredjedel af Prisen.
* Konlingentet er kun 2 lir. om 1laaneden i 6
Maaneder, og herfor kan De Vinteren igennem
beagle op til 26 Bøger.
Ring til os riter Katalog-et, sone Ti straks
seraleir Dem gratis.

•
•
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Kakkelovnen
eller lade den gamle reparere
Storl Udvalg i Kakkelovne og Kamiller
P. C. HOLM, Telefon 39

•0

at de voksne ikke har bedre Forstand, er beklageligt.
Vi er sikre paa, at det kun er Ubetænksomhed, der
• er Skyld i dette, og det er ikke værre, end at det kan
rettes. Del ser nu engang ikke godt ud, og naar vi
klar del nye Anlæg, bliver det forbudt, sag vi kan lige
sag godt nu begynde paa at indføre det. Lad os derror ikke mere se det under en Kamp. Er der nogle,
Iler har sag stor Trang til at sparke til Bolden, behøver (le blot at komme, naar vi træner.
•
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11>rengealdeliXIgen

Kontingentet for Oktober Kvartal er forfaldet, og
da en Del af Drengeafdelingens Medlemmer endnu
Axel illa renseli
0
ikke har betalt for Juli Kvartal, henstiller vi herved
•
•
i;i.shen - Allinge - Telefon 1-11
•
. til Drengene om at Faa dette bragt i Orden hurtigst
•
•
muligt. Tag Pengene med, naar I kommer paa Fod••
boldbanen, hvor Ilnagensen som Regel er til Stede,
eller betal dem til ham hjemme i Smedestræde Nr. 1.
siilsde kampe
Vi skulde jo ikke gerne risikere, at I en skønne Dag
Vi lovede al bringe Resultaterne af Kampene fra ikke filar Bladet tilsendl mere paa Grund at Restance,
den 5. Oktober. II Holdet vandt en kneben Sejr over
eller al I ikke mere har Ret til at komme gratis til
Viking III paa
efter al Viking havde ført 2- 0, Fodboldkampe.
men det lykkedes vore Spillere at bringe Sejren hjem.
Det var ogsaa den ene gi
Sejr, vi fik den Dag, da
begge vore Juniorhold tabte. I. Junior table til R. B. klubaften?
jun. I med 0-4. De kunde ikke rigtig klare sig mod
Fra liere Medlemmers Side er der udtalt ønsket
de ;y,o(II spillende R. B.ere, som regnes for at vare det
.,I;erkeste Juniorhold, der i øjeblikket -findes i Rønne. om at faa arrangeret en eller to ugentlige KlubafteneII Junior tabte ligeledes til R. B. jun. II, (log blev ner, hvor Medlemmerne kunde samles og dyrke fordele, , Nederlag kun paa 0-3, men de kunde heller skellige Interesser. Det er heller ingen (klarlig Tanke,
ih Le gire noget mod de gennem anende større R. B.- og der har tidligere lejlighedsvis været Tale om det
samme, men stadig er det strandet paa Lokalevan1`1'4`, N1)111 trawle let ved at løbe vore smag Spillere
skeligheder, og det gør det ogsaa denne Gang. Bestyover Ende.
II Holdet har mi 5 Points for 3 Kampe, 9 Maal relsen har paa sidste Møde drøftet Emnet Klubaften,
for og 5 imod, og mangler altsag Knudsker I, O.I. F. I men alle var enige om, at sag længe vi kun kunde
og Svaneke II. I. Junior har 2 Points for 4 Kampe, fag Lokaler i Restaurationer med Adgang til Servering
Nlaal fut og 15 imod og mangler 2 Kampe --- mod af Spiritus, kunde der fra Foreningens Side ikke være
Vikinv, jun. I og B.1910 jun. I. II Junior har 8 Points Tale om at lave Klubaftener. En Beslutning, der ved
nærmere Eftertanke sikkert vil blive bifaldet af alle.
Ir ., Rampe, 15 Maal for og 6 imod og mangler kun
h 'nip mod B. 1910 jun. II.
I h l 1.1L Ler allsaa mod Enden af denne HalvturPaa Grund af den overvældende Tilslutning til Bado,1111:
ulde gerne blive færdige i denne »laminton har vi syslet med Tanken om eventuelt at form. d
■ r 1,:i11 komme i Gang med Arbejdet paa det
handle med 111', Hotelejer Bidstrup om Tilladelse til
o\e .1111.e, id I. November.
at benytte Strandhotellets store Spisesal til Badminton.
* ******************
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Vi er fra flere Sider blevet opfordret til her i Bladel id paidide nogeh som sker hver Gang, (ler spilles
i:iidboldkainp. Del er dero Stormen ind paa Banen,
1,er imellem Halvlegene. Ikke alene Drengene,
voksne er med til at løbe og sparke i
I.
, II Vi kan godt forstla, at Drengene gør det, men

Sid godt - kør godt
i min 7 Personers Ford V8.
Al Lastkørsel udføres
til rimelige Priser

Villa. !flis
Telefon 131, Allinge

Alt i Sportsartikler
Bestyrelsen og Udvalgene

Den 1. Oktober rejste Formanden for Haandbold, Alfred Olsen,
her fra Byen. Udvalget indkaldte
Suppleanten, Vilh. Mauritsen, og
besluttede derefter at lade Fru Else
Kofoed indtræde som Bestyrelsesmedlem. I Fodboldudvalget, hvor
Alfred Olsen ogsaa var repræsenteret, indtræder Suppleanten Ove
Holm.
Ligeledes er der i Udvalget for
Fri Idræt og Gymnastik, ved Knud
Petersens Bortrejse, indtraadt nyt
Medlem, nemlig Bernhard Holm.
Terrainsport

Fra »Terrainsportsudyalget for
Bornholm«, der, med Pastor Lovgren i Spidsen, i disse Dage gear
Ilid for en kraftig Propaganda for
denne udmærkede Sportsgren, har
vi modtaget en Indbydelse til Møde
i Rønne i nær Fremtid for
sammen med andre interesserede Klubber, drøfte Muligheden for i storm,
Udstrækning at faa Terrainsporten
indført her paa øen.
Udvalget for Fri Idræt og Gymnastik lader sig repræseptere ved
Formanden, Hans Funeh, og det
vilde være interessant at se, om der
her i Klubben kunde gøres en Imlsats. for at faa Terrainspdrt i Gang.
Vi har de bedste Betingelser, hvad
Terrainet angaar, og Udøvere skulde her ogsaa kunne lindes en hel
Del af.
Bankospil

Allerede nu kan vi meddele vore
Medlemmer, hvornaar A. S. G.s Ande- og Bankospil skal afholdes. Det
bliver Søndag den 1 6. November.
Vi kan alle mindes den store SukGaa altid til

-

R ømers Slogferforrelnin g
naar De skal have
noget godt til Middag
Tlf. 118 - 136

Badmintonbolde
Ketchere
Ketchere opstrenges

Sandvig Boghandel.
Tlf. Sandvig 5

klar over, at vi ikke altid
, ganske
kan være paa Linie med samtlige
vore Medlemmer, og at noget, vi
VI VIL VINDE ,, synes
om, kan være dødkedeligt for

■ stadig flere nye Kunders Tillid // de fleste af vore Læsere.
■ ved at udfore det bedste Arbejde ///
Vi har før — og gør (let endnu
paa hurtigste Tid.
■
■■
/ en Gang — opfordret Medlemmerne
/
Gas - Vand - Sanitet
til at sende os Bidrag eller Kritik;
Centralvarme
.
.. begge Dele er lige velkomment, og
og alt i Beparationer.
// det vil glæde os, den Dag det sker.
.
/
Ingen er som bekendt fuld.
.
kommen.

,
,
, EMIL KOFOED , Kløpulver?
Storegade 15
Telf. Allinge 160

Vi kom for nogen Tid siden ud
r
MINEMINII~=1111~1~~11 for en grim Episode oppe paa Baces, sidste Aars Bankospil havde, og nen under en Fodboldkamp. En al'
vi lover, at Gevinsterne i Aar ikke vore Juniores havde faaet noget
bliver ringere — tværtimod! De kan Kløpulver eller lignende ind paa
altsag begynde at glæde Dem til Ryggen under sin Fodboldtroje,
da han blev varm, fik han en forEfteraarets store Begivenhed.
For første Gang tages A. S. G.s færdelig Kløe paa Ryggen. Del blev
rive Bankospil, der bestaar af
0 sat slemt, at det slog ud i rode
Knopper, eg han ligagt le gat til
Brikker, i Brug.
Lægen for at fan det undersøgt.
Gymnastikken
Den Slags Episoder burde ikke
begynder Tirsdag den 14. Okto- finde Sted paa en Sportsplads. Det
ber i Gymnastikhuset, og igen i Aar el' Gadedrengestreger — ja, rent ud
vil Ejler Andersen :ede Damerne og sagt en Svinestreg — og vi haabeiHerrerne. At Gymnastikken i Fjor ikke, at det gentager sig.
Hvis det trods alt skulde ske igen,
gik saa godt, skyldtes i høj Grad
Lederen, og vi er ikke i Tvivl om, ser vi os nødsaget til al lukke Fodat de samme møder frem i Aar, og boldhuset under Fodboldkampene
forhaabentlig kommer der mange og eventuelt foretage Undersøgelse
flere.
Vi vil ogsaa forsøge at faa for at finde Gerningsmanden eller
et Drengehold sat i Gang, og Lærer Gerningsmændene. Findes han elHans Jensen har lovet at tage sig ler ilisse, vil det resultere i Udelukaf Drengene. Det vil blive flot at kelse af Foreningen og Bortvisning
møde op med 3 Hold til Opyisnin- fra Banen.
«en til Foraaret.
Altsaa modes vi paa GymnastikBadminton
huset. Tirsdag den 14. Oktober. DaNye Ketchere hjemmerne Kl. I ),45, Herrerne Kl. 20,45
og Drengene om Eftermiddagen
kommet til Priser
16,30.
fra 10 Kr.
Hvorfor
Bolde, Pressere,
hører Redaktionen aldrig noget
Overtræk o. s. v.
fra Medlemmerne'? Kun nu og da
kan vi gennem andre fint at vide,
Ketchere opstrenges
at der er en og anden, der er utilKiosken
freds med Bladet, men hvem og
hvorfor er det aldrig lykkedes os
Rasmussens Bogtrykkeri
at faa at vide. Det er vi egentlig
meget kede af, da vi selvfølgelig er
Rønne

