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som fik en forstaaende og
næsten overraskende god
Modtagelse hos Byens Borgere. Da Planerne til sidst
TRAPP E
var udarbejdede i alle Detaljer og Licitation afholdt, -viste det sig imidlertid, at Arbejdet vilde koste godt 39.000
KLUB4U
Kr. plus den med Arbejdet
forberedende Administration
og enkelte andre smaa Udgifter ved Anlægget. Ialt har
man anslaaet Projektet til ca.
45.000 Kr.
Problemet med at skaffe
Resten af Pengene har vort
Byraad last ved at bevilge
boo
Ertzk 13;..xNE
Restbeløbet — dels i Form
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af Tilskud og dels som Laan.
i i 1)
Herfor er vi Byraadet meget
, r
RUM=
taknemlige. Det har hermed
JERN e, ANc_rm
vist Byens Idræt en Forstanelse som aldrig tidligere, og
det selv i en Tid, som i sig
selv -volder Kommunen nok af Bryderier. Alt er bleDet nye Idrætsanlæg
vet sat ind for at skabe Beskæftigelse i Kommunen,
A. S. G.s nye Idrætsanlæg er nu en Kendsgerning, og det maa ikke alene Sportsfolkene, men alle i vor
og Arbejdet er i fuld Gang. Forhandlinger og forbere- By være glade for.
dende Skridt har staaet paa det meste af et Aar, men
Selve Anlægget
nu maa det ogsaa siges, at Resultatet er blevet smukt.
Som vist paa hosstaaende Tegning bliver der i An
Vi kan til næste Aar indvie et Idrætsanlæg, som i alle
Mander er paa Højde med Tiden, og i det store hele lægget en Fodboldbane paa 100 62 ni (ca. samme
\ il tilfredsstille de Krav, man maa stille til en Plads, Størrelse som østergadebanen i Rønne). Her udenom
hvor Ungdommen i ledige Stunder kan tumle sig i et anlægges en 400 ni Rundløbsbane, 6 m bred. Langs
Jernbanedæmningen bliver der en 100 m Bane meld
friskt og sundt Idrætsliv.
rigelig Plads til Start og Opløb. I »Halvmaanen 1)g
økonomien
det nordlige Maal anlægges en Bane til Højdespring
I første Omgang mente man, at der, for at kunne og to Baner til Længdespring, Trespring og Stangrealisere Planerne, skulde bruges ca. 36.000 Kr. Ved spring. I den sydlige »Halymaane« kan der trænes
en skønsmæssig Udregning vilde Statstilskuddet blive i Kuglestød, Diskos, Spydkast o. s. Y., saaledes at K1ca. 24.000 Kr., hvorefter A. S. G. altsaa fik til Opgave stene udføres ned over Fodboldbanen. Desværre kab
at skaffe Resten, 12.000 Kr., til Veje. Foreningen op- der ikke i denne Omgang blive Rand til Bygning df
tog et Laan paa 6.000 Kr., og de resterende 6.000 er et tidssvarende Klubhus. Derfor maa Huset
næsten nu stablet paa Benene gennem »Borgerlaanet«, hvor det er, nemlig i den lige omtalte Halvmaane. I

111
1
z

)

1111111111111

Pladsen skal indvies. Et vældigt Stykke Arbejde er
bragt til Udførelse til Gavn for den nuværende og
kommende Ungdom. En betydelig samfundsnyttig
Opgave er løst i vor Kommune, takket være at Kommunalbestyrelsen og privat Initiativ har kunnet tage
hinanden i Haanden og arbejde for en fælles Sag.

9,4,11 det„
2. Juledag Kl. 19,30 indbydes

BADM INT 0 N

A. S. G.s Medlemmer til den aarlige

JULEFEST
paa Gæstgivergaarden.
Fælles Kaffebord med forskellig Underholdning: »Frikvarter« - »Uærbødigst« - Koncert
Lokalt forfattede Sange - Flagbombardement
o. s. v. - Uddeling af Aarets Idrætsmærker.
Efter Underholdningen Dans
til Tonerne af Arvidsens 4 Mands Orkester.
Entre for hele Aftenen Kr. 1,50 alt ind.

den store Skraaning, der bliver ud til Kolonihaverne,
anlægges en Trappe paa Midten. Antagelig vil dog
denne blive flyttet hen i det ene Hjørne i Nærheden
af Huset. Det vil sikkert være mere praktisk. Langs
Skraaningens Overkant skal plantes en Hæk for at
standse vildfarne Bolde, og denne Hæk vil sandsynligvis blive ført igennem rundt om hele Løbebanen.
I saa Fald skal den paa Publikumssiden holdes nede
i lav Højde og kun tjene til Afspærring for Publikum.
Indgangen til Anlægget bliver for Enden af Pladsen
ind over det Stykke, A. S. G. nylig har købt af Staten.
Den nuværende Indgang vil blive lukket. Den egentlangs med Jernbanelinien —
lige Publikumsplads
vil blive anlagt i Trappetrin, hvor der med Tiden
skal skal sættes 3 eller 4 Bænkerækker.
Rundt om hele Pladsen vil der blive plantet et Læhegn, saaledes at den bliver fuldstændig lukket af saa
nær som muligt langs Jernbanelinien. Hvorledes delte
Stykke skal afspærres er stadig et Problem, men ogsaa
det kan vel løses en Gang. Paa det Stykke, hvor mi
Kolonihaverne ligger, vil man med Tiden anlægge 2
Haandboldbaner, saaledes at Skraaningen kan benyttes som Tilskuerpladser ved Stævner og lignende.
Det bliver en stolt Dag i A. S. G.s Historie, naar

Tysk . Hold a# højst 5 Elever, 5 Kr. ugl. pr. Hold.

Som omtalt i sidste Nummer afholdt Svaneke Bad-

minton Klub en aaben Turnering i Dame-, Mixed- og
Herre Double, Søndag den 23. November. Den Succes, man havde ventet af den nye Maade at tilmelde
og sammensætte Parrene paa, udeblev i nogen Grad.
Der var alt for mange af de stærke Spiilere, der blev

Det største Udvalg finder De lios

Hele Kursuset (2 Mdr.) 20 Kr.

Regning • Leldielijælp

* Alf

Turneringen i Svaneke

SPØrtNbekhrd ii illi;;;;
er ogsaa
en god J talegave

Privat-Undervisning
Maskinskrivning

Privatliamp mod Hasle
Den aarlig tilbagevendende Begivenhed — Privatkampen mod Hasle — udkæmpedes paa Hasle Skoles Gymnastiksal, Søndag den 9. November. Vi deltog med 8 Spillere — 2 Damer og 6 Herrer og var
saa ubeskedne at tage Sejren hjem i 9 af 11 Kampe.
Vi skal ikke komme nærmere ind paa en Omtale af
de enkelte Kampe, men blot lige nævne Resultaterne.
Junior Herre Single: Carsten Mogensen — Knud
Jensen, 8-11, 11 - 7, 11 - 6. H. Chr. Kofoed
Knud
Holm, 6-11, 0-11. Herre Single: Johs. Jensen
Ejgil Jensen, 5-15, 4-15. H. Tranberg — J. 0. Christiansen, 6-15, 9-15. Aage Kreutsberg -- Gunnar Nielsen, 8-15, 11-15. Dame Single: Asta Jensen — Else
Mauritsen, 6-11, 0-11. Herre Double: K. Kolberg„1.
Sørensen — Knud Holm, Ove Holm, 15-9, 12-15,
8-15. Johs. Jensen, Svend Kruse — Eigil Jensen, J.
0. Christiansen, 13-15, 6-15. H. Tranborg, West --Knud Holm, Ove Holm, 15-13, 15-3. Dame Double:
Asta Jensen, Lisbeth Jacobsen — E. Mauritsen, Ruth
Clausen, 0-15, 1-15. Mixed Double: Asta og Holger
Jensen — E. Mauritsen, Eigil Jensen, 0-15, 3-15.
Som Tallene viser, var Styrkeforskellen ret stor for
de flestes Vedkommende, og derfor blev Kampene
heller ikke særlig spændende, og vi haaber, at Hasle
tager rigtig fat, saa vi efter Nytaar hernede kan faa
en Privatkamp med lidt mere Spænding i.

Enkelttimer 1,50 Kr,

Maskinskrivningsarbejde udføres.

Karl Rowold

Strandvejen 3 • Telef.

172

Fritz Reusch
Telefon 5

Allinge

Sid godt - kor godt
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I ilede al' al laa yngre og nye Spillere til Mak.,;la denne Form for Double Turneringer bliver
.11 Lel I ikke genlaget foreløbig. Dog var der alligevel
)► , l ,,pamdende Kampe, som satte Kolorit paa

il : I I ):I 111(' I )011b le Else Mauritsen,
FiH1 Jensen; i Mixed Double: Else
Clausen og Eigil Jensen; og i Herre
I
:11.11.,e11, Vilhelm Mauritsen, J. 0. Chri11.11r.,
I' II lid .11.1e,en, Knud Holm og Ove Holm. Paa
I I
ikell og Eigil Jensen fik vore Spillere
I
1,111,1 411 eller lo Kampe, før de var ude af Sagaen,
til.
halede disse to ogsaa helt til Finalerne,
.1.1 I .111 wermesl kaldes et Uheld, at vi ikke denne
»Sølvtøj« med hjem.
I 1).11w. I )(Hilde, hvor Else Mauritsen spillede sammen med Tove Nørregaard fra Svaneke, mødte de i
Svanekeparret Fru Hansen og Frk. Møller.
1)1.1 blev ikke en særlig velspillet Kamp; Nervøsiteten
;i ■ illerne var for stor og gav alt for meget tilfæl; 1 ,1i. I wi hlev Svanekeparret, der gik at' med Sejell. ..4 III 14)11 11:1:1 I 711 og 15-11. Som Tallene viser,
\
t.elor,kvIlen ikke ret stor.
ihwhl(• liavde Ejgil Jensen sammen med
I 11 I )
aneke, eller en Række gode Kampe,
Iil Finalen, hvor de mødte Frk. Søren:\ 4' \
( f; i, I■ :lj
laagensen, Rønne. l)er maatte tre
id tor :ti a
denne Kamp, og Spændingen vat'
p:1:1 50111 udenfor Banen. Ejgil spillede en
.11:1alende kamp, hvad han forøvrigt ogsaa havde
.11111 i
foregaaende, og med den lille Svanekedame
Nlakker gav de Modparten nok at bestille, og

i min 7 Personers FordV8.
Al Lastkørsel udføres
til rimelige Priser

Vilh. Riis
Telefon 131, Allinge

Sejren kunde faktisk lige saa godt gaa til den ene
Side som den anden. Det blev dog Frk. Sørensen og
Kaj Haagensen, der i sidste Sæt scorede de afgørende
Points og vandt Kampen 17-14, 12-15,-15-8.
Det blev altsaa kun til et Kik ind i »Paradiset«,
men næste Gang -- det bliver i Hasle paa Søndag skal det nok gaa anderledes, det har vore Spillere
sikkert lovet hinandel. Og der er ingen Tvivl om, at
hvis de tager det samme Spil frem som i Svaneke,
vil de her være i Stand til ogsaa at tage det sidste
Trin. Vi haaber det.

I
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Endelig - efter lange og besværlige Forhandlinger — lykkedes det Bornholms Badminton Kreds at
formaa D. B. F. til at sende en Instruktør herover.
Del blev Kommunelærer Aage Feldl fra København,
der skulde prøve at lære Bornholmerne noget Nyt.
Desværre kunde der ikke blive saa megen Tid, at
han kunde komme rundt til de enkelte Klubber, hvad
der naturligvis havde været del bedste, men man
maatte nøjes med to Dage for hele øen. Der blev saa
arrangeret et Kursus i Svaneke Lørdag den 29. November og et i Rønne Søndag den 30. November.
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til Hjemmet

Bordlamper
Kiplamper
Læselamper
Lysekroner
Pergamentskærme
Strygejern
Varmeovne
Varmepuder
Lampetter
Ozonlamper

UR ad masker De dit Jul ?

vi ha, de virkelig, gode gamle Mærke i ParYumume
1. ! 1:Ibn
Colog.ue i alle Prislag.
Il iler re : Barbersprit, Sæbe o. s. v.
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Hige Ting:

e al ISI, øltis, Porcelæn,

Loher vi hos

',Id Larsen,

Medicinskab med Spejl og Lys
kun 13,50 Kr.

*

Siemens verdenskendte Barberslibemaskine 12,50 Kr-

*

Philips Lonintedynanto (Lommelygte
uden Batteri 16,50 Kr.

Julelys og Pynt.

- og Juleskoen
I

*

Vestergade . Telefon 104..

Allinge
itatliotiorreinifig

Endnu er der Tid
til at bestille Permanentning til Julen
Iling til Allinge 53
* Herresalonen anbefaler sig med FønBølgning og Vandondulation
Vent ikke til de sidste travle Juledage,
saa undgaar De den lange Ventetid

Nissen Boysen
herre og Damesalon

Det blev en meget Interessant og lærerig Instruktion, der her blev givet, og som alle vore Spillere havde
haft godt af at overvære og høre. Desværre var der
kun mødt 7 her fra Klubben, det var alt, alt for lidt.
Hr. Feldt begyndte med at fortælle om Badmintonspillets Historie, dets Oprindelse og Udvikling indtil
i Dag, og derefter gik han over til den egentlige Instruktion af alt, hvad en Badmintonspiller skal kunne
og vide. Først blev Serverne meget nøje gennemgaael,
derefter de forskellige Slag og selve Spillets Taktik,
og til Slut blev »No Shot« Reglen forklaret og demonstreret ved, at fire Rønnespillere spillede en Herre
Double med Instruktøren som Dommer.
Det var en interessant og fornøjelig Eftermiddag,
som alle de fremmødte sikkert vil faa stor Gavn og
Glæde af. Skade at vi ikke kunde beholde ham herovre lidt længere.

Vis, at I ogsaa kan spille Badminton, og at det ikke
alene er paa Haandboldbanen, at i henter jeres Laurbær! Der vil senere fremkomme Oplysninger om,
livornaar og hvor de forskellige Kampe skal spilles.

Handicap-Turnering i A.S.G?
I Oktober-Nummeret af A. S. G. Bladet bragte vi
en Fortegnelse over de forskellige Badminton-Turneringer for hele øen. Beklageligvis var vor egen ikke
kommet med — men bedre sent end aldrig. Den skal
foregaa i Februar Maaned sammen med B.B.K.s Aarsmøde, der i Aar er lagt her. Det var oprindelig Meningen, at der skulde spilles i Dame-, Mixed- og Herredouble, men man er i øjeblikket i Forhandling med
Rønne Badminton Klub om at faa dem til at udelade
deres `ingle-Turnering, idet man saa hernede vil arrangere en Single Turnering samt en Handicap Turnering for Mixed-Double.
Handicap Turneringer er noget nyt for os herovre,
og Grunden til, at der aldrig er blevet arrangeret noget i den Retning, er vel nok væsentligst den, at man
aldrig er blevet fortrolig med eller kommet ind i Reglerne for Handicapping al' Spillerne.
Instruktøren, der nylig har været herovre, gav imidlertid en indgaaende Redegørelse herfor, og nu vil vi
altsaa hernede prøve, hvordan en saadan vil spænde
af. Det bliver sikkert interessant og spændende, bl. a.
fordi de svage Spillere faktisk bliver sidestillet med
de mere stærke.

Aabcn Turnering i Hasle
Holdturnering
Inden for Bornholms Badminton Kreds er der nu
startet en Holdturning, der skal begynde i Januar
Maaned 1942. Følgende Klubber har tilmeldt sig denne
Turnering: Rønne Badminton Klub, Svaneke Badminton Klub, Aa. I. F. og A. S. G. Der vil blive spillet
om en Sølvpokal, der, Tor at blive Ejendom, enten
skal vindes 3 Gange i Træk eller 4 Gange i alt. Hver
Klub skal deltage med Spillere i 3 Dame Singler, 2
Dame Doubler, 3 Mixed Doubler, 3 Herre Singler og
3 Herre Doubler, altsaa ialt 14 Kampe, og hver vunden
Kamp giver et Points. Hver Herre maa deltage i højst
2 Kampe, medens Damerne maa deltage i 3 Kampe.
Vi skal altsaa her bruge ca. 12 Spillere, saa det gælder om at tage fat med Træningen, hvis vi skal have
et Ord med at sige i denne nystartede. Turnering.
Hvad Damerne angaar, saa er vi ret smaat kørende
i øjeblikket, men det retter sig forhaabentlig hurtigt.
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Et Par Ski i Julegave

-

hvad mener De om det?
Skilængder, Tilbehør m. v. paa Lager
Kofoed og Mortensens Byggeforretning
Telefoner 77 og 79

Som tidligere meddelt afholder Hasle Idræts- og
Boldklub sin aarlige aabne Turnering i Badminton,
Søndag den 14. December, hvor der spilles i følgende
Rækker: Herre Double, Mixed Double og Dame Double.
Her vil, som til alle andre aalme Turneringer, Bornholms bedste Badmintonspillere kæmpe om de udsatte Pokaler, og der vil uden Tvivl blive udkæmpet
mange drabelige Dyster, som nok vil være værd at
overvære.
A. S. G. sender ogsaa sine Kampspillere til Hasle,
og lad os hanbe, at det denne Gang vil lykkes dem
at komme hjem med lidt »Sølvtøj«. Efter de sidste
Resultater skulde der denne Gang være Chancer. Nu
har vi flere Gange kæmpet os igennem til Finalerne,
saa skulde det mon ikke nu lykkes vore Spillere i alt Fald enkelte af dem — at blive Vindere? Vi har
da Lov til at haabe, og Haabet beskæmmer som bekendt ingen.
Af vore Kampspillere deltager i Herre Double: Ejgil
Nu er det

Læsetid
Forsyn Dem med et Par
gode Briller fra

Conrad Hansen
Uegereeept exped. omg.

Julegaver
til hele Familien — Bias hos
I». C.

HOLM,

Telefon 39

filli. Mauritsen, som spiller sammen, ligeledes Ove llolm og Knud Holm, hvorimod »Basse«
spiller sammen med J. 0. Sørensen, Hasle.
Mauritsen har i Dame Double tilmeldt sig
sammen med Tove Nørregaard, Svaneke, altsaa den
samme Makker, som hun naaede i Finalen med i
Svaneke. I Mixed Double spiller Else Mauritsen samluen med Ejgil Jensen. Vi deltager altsaa med 6 Kampspillere, men vi havde gerne set, at der var flere, som
havde tilmeldt sig, da vi, naar Holdturneringen lægger ud, skal bruge flere end 6 Spillere. Men endnu
er der Tid til at træne sig op, da Holdturneringen,
som andetsteds meddelt, først begynder i Januar.
Efter Kampene i Hasle samles Spillerne og andre
interesserede til en Fællesspisning, hvor Præmierne
-vil blive uddelt.
,1(11SCII 1)

Sita Il litliack'd. UoEi'Nwette?
denne manned udsender vi altsaa sidste Nummer
i forsk. Aargang af A. S. G.-Bladet, og saa melder
Spørgsmaalet sig: »Skal Bladet nu gaa ind?«. Det
I; u»d.e være morsomt at høre -vore Læseres eller Medlemmers Mening om Bladet. Vi har flere Gange oplord ret vore Medlemmer til at give (leres Mening til
Kende. Men stadig har vore Henvendelser været for:eves. Kunde vi ikke, naar vi begynder paa en ny
faa lidt at vide om, hvad vore Læsere øn1,1r at læse om.
Maaned afholdes vor aarlige Generalfor, ..,11,1111;;, og der vil del give sig, om vi skal fortsætte
med Udgivelsen af Bladet, hvilket vi haaber. Da vi
startede Bladet og i (let hele taget indførte den nux'reii(le Ordning af Foreningens Styrelse, blev der
11':1 liere Sider spatiet, at vi vilde miste en Masse Medlemmer. Men det er tværtimod gaaet den modsatte
Vej. I I vein vilde dengang have troet, at vi nu til Nyt`;1; ulde kunne fremvise et saa straalende Resul:it møde frem med et Medlemstal, (ler ligger
tiden at sige for meget tror vi, at BlaBindeled mellem Foreningens Medlemunde vi som sagt tænke os, at der vilde
I '111114'
ja mange — Indlæg fra Læserne,
1,,,
\
ii)roe Samhørigheden. Det vilde ogsaa
113.1,1 ei helt ludet Præg, som kun vilde forhøje
N ■ 111 , 1.,co
■
os at tro, det er en Nydelse
k 11

,4 )111

(.7;',tgiveroaaten
(, og smaa Lokaler IH Fester og Moder
Telefon 49

— ved at læse det. Der kunde startes smaa Diskussioner om forskellige Emner, hvortil vi alle kan give
vort Besyv med. Vi mener, at det maa ligge alle vore
Medlemmer paa Sinde at drøfte Foreningens Interesser, og saa er Bladet det eneste rigtige Sted at komme
frem med det i. Vi kan ikke ofte nok opfordre vore
Læsere til at indsende Bidrag ligegyldig af hvilken
Art. De skal ikke slaa Dem til Ro med at sige, at det
kan De ikke, for hvis De mener, De ikke kan, saa
giv os Deres Icit eller et Praj, som vi saa vil forsøge
at udforme videre.
Lad os saa begynde det nye Aar med et Væld af
Indlæg fra vore Læsere, og lov Dem selv, at De vil
forsøge at finde paa et eller andel, som kunde tænkes at interessere alle vore Læsere. Bring det ned i
Kiosken eller til Redaktionen, Havnegade 8.
Hvem er det?
Fra flere Sider har vi faael Henvendelse om, at
der ude paa Gymnastikhuset somme Titler ser forfærdeligt ud. Man kan komme derud og se et grusomt Svineri. Alle Vegne paa Gulvet ligger der Cigaretstumper, Papir og Æblestubber, saa man skulde
tro, man var kommet ind i et Svinehus. Det maa vi
se at komme bort fra, og vi vil henstille til rette Vedkommende, at de for Fremtiden vil opføre sig pænere.
Man maa altid tage Hensyn til sine Medmennesker,
for selv om man selv helst vil se sig omgivet af Uorden, findes der dog andre, som ogsaa skal benytte
Salen, og de bryder sig sikkert ikke om at glide i en
eller anden lEblestub.
Vi skulde jo nødig tvinges til at bruge skarve Forholdsregler over for saadanne Medlemmer, hvilket vi
vil blive nød til, hvis dette ikke bliver rettet. Men vi
haaber, at denne Paamindelse er nok til, at dette Forhold bliver ændret.

Andespillet
der, som meddelt i sidste Nummer, afholdtes Søndag den 16. Nov., blev en stor Succes. Allerede inden
Kl. 16 var næsten alle Seriekort udsolgt, og mange,
som kom senere, var udelukket fra at deltage i Spillet. Som vi havde ventet, blev alle Gevinsterne modtaget med Begejstring, især lød der et Hjertesuk fra
vore mandlige Medlemmer, da Piben med de 5 Pakker Tobak og Cigaretterne gik. Hvem vilde ikke gerne
have haft lidt ekstra »Røgelse«.
Efter Andespillet var der om Aftenen Dans, og
ogsaa her var, som altid, det rigtige »A. S. G.-Humør«
til Stede.

B

rød Altid friskbagt og lækkert i

Th. Andersens Bageri, Sandvig

Ønsker Ile en Aftentinderholdning,?
Pilot-Film med alle mulige Emner fan ti[ Leje

med Fremviser
ved
Henvendelse i

Sandvig Boghandel.
Tlf. Sandvig 5

I

Fodbold
I sidste Nummer bragte vi en
Oversigt over Turneringen, og her
var A. S. G. jun. I opført som Nr. 6
og Hasle anbragt paa Sidstepladsen.
Hasle har imidlertid slaaet Ø. B.
jun. I og er dermed rykket op paa
Sjettepladsen, medens A. S. G. jun I
nu staar nederst i Rækken.
Med Hensyn til de andre Rækker
er der ikke sket nogen Ændring for
vore Holds Vedkommende.
Juielesten
løber som sædvanlig af Stabelen
2. Juledag. Bestyrelsen er i fuld Gang
med Tilrettelæggelsen af Programmet, men desværre er vi ikke
til at fortælle Dem om alle Enkelthederne. Imidlertid behøver De ikke
være bange for, at det bliver ringere
end de foregaaende Julearrangementer, men paa det Tidspunkt, disse
Linier skrives, forhandles der om
forskellig Underholdning,, og
b -vi vil
ikke gerne love mere end det, der
bliver til Virkelighed. De maa hellere blive glad overrasket, naar De
sidder bænket om de pyntede Kaffeborde.
De i Aarets Løb erhvervede Idrætsmærker vil ved denne Lejlighed blive uddelt. Der er i skar ialt 8 A. S.
G.ere der har gennemført Prøverne;
deraf er de 5 Førsteaars, og disse
faar saaledes Broncemærket. 2 er
i (Stand

UDSOLGT
Dette Ord
er meget almindeligt brugt
om flere af Aaret Julehefter
i Dagene op til Jul.
Derfor
bør De i egen Interesse
i god Tid

bestille Deres Forbrug af
Juleheffer til Voksne og Børn
ALMANAKKER
KALENDERE • LOMMEBØGER

Axel Maurifsen . ,,KIOSKEN"

GASULYKKER
kan fremkomme ved oprustede
og utætte Ledninger.
Stegning og Bagning ødelægges
ved tilstoppede Ledninger, Gasovne og Apparater
Alt i Reparationer og Fornyelse
udføres
Rør,Fittings,Han er m.m.paaLager

Til Hverdag som til Fest
er Kød og Paalæg
fra W. Rømer altid bedst.
Tlf. 118 - 136

Vi havde tænkt os at opføre en
Komedie, som hedder »Svend, Knud
Gas - Vand - Sanitet
og Valdemar«, til Festen efter Turneringen i Februar Maaned. Det er
en Parodikomedie, hvor alle Skuespillere har Dobbeltroller. Den handTelf. Allinge 160
Storegade 15
ler om et omrejsende Teaterselskab,
naa, men vi skal endnu ikke 'røbe
Indehavere af Broneemærket og faar for meget, da det jo ikke kan siges
denne Gang Bronce med Selvkrone. med Sikkerhed, om vi vil -være i
Endelig er der den sidste, som faar Stand til at gennemføre det.
Idrætsmærket i rent Sølv.
Af selve Underholdningen kan vi
1941 — 1942
nævne et Frikvarter h la den GylNu har Redaktionen sluttet af
denblonde, en Uærbødigst Ugerevue
og eventuelt forskellig anden Op- for i Aar, og det sidste, som ligger
træden. Som sædvanlig er der i os paa Sinde, er at ønske alle vore
Dagens Anledning forfattet flerC lo- Annoncører og Læsere en rigtig glækale Sange, og før vi rejser os fra delig Jul og et godt Nytaar. Vi siger
kale
Bordet, faar vi serveret et storstilet hermed Tak for det forløbne Aar.
Gid vi næste Aar maa gaa lysere
Flagbombardement. Det lyder gaadefuldt, ikke sandt, og det lader vi Tider imøde, en lykkeligere Fremdet blive ved med, indtil vi naar 2. tid for Land og Folk.
Vort højeste Nytaarsønske skal
JuledaoEntreen for hele Aftenen er kun derfor være, at -vi ønsker vor Forening al mulig Fremgang i det nye
Kr. 1.50 alt inclusive.
Aar, som bliver en af de store Milepæle i dens Historie.
Dilettanter søges
Lad os derfor slutte med endnu
Bestyrelsen har sag smagt tænkt en Gang at sige Tak paa Bladets
paa at prøve paa at fag opført en Vegne til alle dem, som i det forDilettantkomedie i Februar Maaned, løbne Aar har ydet os Støtte.
men vi mangler de Kræfter, som vi
Glædelig Jul
skal bruge. Hvis der blandt vore
og e golf Nyfaar!
Medlemmer findes nogle, som kunde
tænke sig at være med til at opføre
Redaktionen
en Komedie, sag kan de henvende
sig i Kiosken. Det skulde ikke -være
Ny B-Clarinet
umuligt, at vi med Aarene kunde billig til Salg.
oparbejde en Dilettantstab, som alM. Kjær, Sandvig, Tlf. 01.
tid -var parat til at træde til, hvis -vi
skulde opføre en Komedie. Men her,
25 Øre pr. Maske
som i alt andet gælder det om at Silkestrømper opmaskes.
træne sig op til det, og jo flere DiLise Bolby, ,Hammerslet ,, Sandvig.
lettanter vi har, desto lettere kan
vi linde de helt rigtige til de rigtige
Rasmussens Bogtrykkeri
Roller.
Rønne

EMIL KOFOED

