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4. Aargang

gumnnstikopvisning
2. Paaskedag afholdt ASG sin aarlige Gymnastikopvisning paa Christensens Sal, hvor en Masse
Mennesker var mødt op for at se, hvad ASGs
Damer og Olskers Karle kunde præstere. Sidstnævnte havde velvilligst lovet at assistere, da
ASG ikke selv var i Stand til at stille noget
Herrehold.
Efter Fanehilsen og Præsentation af Holdene
lagde Damerne for, og der var ingen Tvivl om,
at der gennem hele Vinteren var arbejdet energisk
og maalbevidst.
De staaende øvelser, der var godt tilrettelagt,
blev ledsaget af Musik; men her syntes jeg, der
af og til manglede noget af den rette Føling
Gymnaster og Musik imellem. Rytmen var sine
Steder vel livlig, hvilket gik ud over øvelsernes
Udførelse, de blev ikke udført til Bunds, hvorved
de mister noget af deres Værdi.
Hvad Springene angaar, vil jeg kun bemærke,
at de i Form og Udførelse laa temmelig under
de fritstaaende øvelser.
Enkelte Steder kan man som Regel altid sætte
Fingeren, men i det store og hele kan Damernes
Præstation kaldes god. Det er i hvert Fald længe
siden, der er vist bedre og smukkere Damegymnastik her i Allinge.
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Hvad Gæsterne angaar, skal jeg ikke fremkomme
med nogen Kritik; kun vil jeg bemærke, at de
ligesom Damerne havde deres Force i de staaende øvelser, hvor det var en Fornøjelse at se
dem arbejde. Spring og Behændighedsøvelser
var jævne uden det store Sus, som disse øvelser
undertiden kan give.
Som Afslutning paa Opvisningen maa endelig
nævnes, at nogle af de kvindelige Gymnaster
iklædt Sømandstøj optraadte i en rask Reel, der
vakte en saadan Begejstring, at Nummeret maatte
H. J.
gives da capo.

fodbold
Den 2. April begyndte Turneringen og allerede
første Søndag spillede ASG I. Kedeligt nok skulde
vi i første Kamp møde et af Turneringens stærkeste Hold, Viking I, og vore Spillere var klar
over, at det for os kun gjaldt om at begrænse
Nederlaget saa meget som muligt. Konditionen
var ikke helt i Orden, og vi kunde ogsaa kun
holde dem Stangen i 10 Min., og da gik det og-
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saa godt. I Resten af Kampen havde vi ikke
meget at skulle have sagt, og vi tabte ogsaa
2-12 (1-6, 1-6).
Anden Paaskedag var der kun fastlagt Juniorkampe, men paa Grund af Overhøringen til Konfirmationen fik vi den udsat til senere. Det samme
gjaldt Juniorkampene Konfirmationssøndagen den
16. Ligeledes blev Førsteholdskampen samme
Dag mod Nexø udsat til Søndag den 30. April.
De Kampe, der skal spilles den 23. og 30. ds.,
kan vi ikke naa at faa med i denne Artikel, maaske kan der blive Plads til en lille Omtale af
dem senere.
V. M.
Fodboldtræningen
foregaar for Seniores Vedkommende hver Tirsdag
og Torsdag Aften paa Gasværksbanen under Ledelse af Sandersen, Svaneke. Som vi alle ved,
har de extraordinære Forhold, vi i øjeblikket
arbejder under, ikke forøget Interessen for Træningen, og vi har kun lige de 11 Mand til eet
Hold. Til Gengæld arbejder disse for fuld Kraft,
og det er en Fornøjelse at se det Sammenhold
og den Arbejdslyst, som ligger til Grund for disse
elleves Arbejde. De vil naa et Resultat, og selv
om det ikke viser sig i denne Turnering, skal det
nok komme en Gang, og vi er stolte af disse
Spillere, som trods Kammeraters Haan og Drillerier alligevel gaar løs paa Opgaven. Det er let
nok at være udenfor og kritisere eller gøre Nar,
men jeg synes, at de ældre hellere skulde opmuntre de unge og vise dem Vejen fremad, end
gøre alt muligt for at nedbryde deres Humør.
Hvis vore nuværende Spillere bliver ved at

træne paa den Maade, de har begyndt, vil de
blive et godt Eksempel til Efterfølgelse for vore
Juniores. Vi skal ikke klage over dem, for de
møder godt op. Den første Aften var der en femseksogtyve Stykker, og deres Træning er igen i
Aar lagt i Hænderne paa Hans Jensen. For dem
saavel som for de voksne gælder det, at Banen
ved Gasværket er for lille til, at de kan faa det
fulde Udbytte af deres Træning, og det er derfor
med Forventning og Glæde, vi alle imødeser den
snarlige Indvielse af Idrætsanlægget.
V. M.

Fredeoshor2-Løbet
Som sædvanligt fandt Fredensborgløbet Sted
1. Paaskedag med straalende Solskin. 1500-2000
Tilskuere var samlet for at overvære Løbet.
Med god Forventning for Løbets Udfald og
med Haabet om en god Placering tog ASGerne
med Middagstoget. Der var 12 Seniores og 5
Ynglinge. et godt Resultat, da det kun er andet
Aar, at ASG deltager i Fredensborgløbet og første Gang for Ynglingenes Vedkommende.
Der startede i Aar 43 Deltagere, hvoraf 35
fuldførte Løbet.
Den gode Placering, som vi havde ventet, blev
ikke til noget. 4 Mand udgik af Løbet efter Turen over Gatløkken. Gunnar Nielsen, som vi havde
ventet os mest af, blev kun Nr. 18. De 4 første
ASGere blev Ib Heilrnann Nr. 11, Svend Mogensen Nr. 16, Gunnar Nielsen Nr. 18 og Ove Jørgensen Nr. 20. I Holdturneringen blev ASG Nr.4
med 65 Points. Vinder af Løbet blev sidste Aars
Vinder, Chr. Pedersen, B 10, i Tiden 15.17.7.
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Ove A. Pedersen, Østergade 28, Telf. Allinge 120

Støvsuger udlejes
Stor Model. Hentes og bringes.

Ring til Allinge 95

ALLINGE RADIOFORRETNING
William Lind, Nørregade 8

For Ynglingenes Vedkommende gik det bedre.
Svend Clausen kom ind som Nr. 4, og Holdet
blev Nr. 3 i Holdkonkurrencen. Alle fuldførte Løbet, udmærket præsteret efter den korte Træningstid, de havde haft. Vinderen af Ynglingeløbet blev
Helge Knudsen Olsen i Tiden 8.8.4., hvilket er
ny Rekord.
I.F.
Endelig !
Det skal ingen Hemmelighed være, at vi fra
ASOs Side i mange Aar har været stærkt interesserede i at faa dannet det bornholmske Haandboldforbund.
Søndag den 16. April var de nordbornholmske
Klubber og B 10 og Viking fra Rønne samlet til
Møde i Allinge, hvor den nordbornh. Haandboldturnering skulde tilrettelægges.
Vi gik fra ASUs Side stærkt ind for at faa dannet Haandboldforbundet med det samme, og da
vi efter Mødet sad nede paa Høiers Hotel og
fik en Sjat Kaffe, tøede Pessimisterne endelig
op, og „Bornholms Haandboldforbund" var en
Kendsgerning.
Reuss, Rø, har de sidste Aar været en Slags
Formand for Nordbornholmsturneringen. og han
var saaledes selvskreven som Formand. De andre
to Mand i den foreløbige Bestyrelse blev de to
ældste inden for Sammenslutningen, nemlig Lassen fra Viking og Thiesen fra Standard.
Vi hører sikkert snart godt nyt fra det nye
Forbund. I hvert Fald skulde der i Aar kunne
udskrives et rigtigt Haandboldmesterskab, ligesom der sikkert vil blive arrangeret nogle store
Stævner for de tilsluttede Klubber.
Hvad mener 1, Piger, var det ikke noget at
kunne smykke vor kære Forening med et BornA.M.
holmsmesterskab?
Gennemgang af
fodboldlove og turneringsregler

paa det fastsatte tidspunkt, det hensyn maa man
tage til publikum. Dersom et hold ikke er parat
til den fastsatte tid, saa har de ret til at forlange
10 minutters ventetid. For at et hold skal kunde
gennemføre en kamp, skal det bestaa af mindst
8 mand og højst af 11. Sker det, at et hold bliver helt væk, saaledes at kampen ikke bliver
spillet, saa har dommeren alligevel ret til at faa
baade sit honorar og sine kørepenge. Pengene
skal ydes af det hold, der har forset sig. Dommeren er højeste myndighed paa banen, hans
domme er afgørende, og derfor hjælper det ikke,
at publikum skriger sig hæse af arrigskab, dersom det har en anden mening end dommeren.
Linievogterne misforstaar ofte deres opgave.
Det hjælper nemlig ikke noget, at de raaber og
vinker til dommeren snart for et og snart for et
andet. Dommeren behøver ikke at rette sig derefter, derimod har han ret til at henvende sig til
linievogteren for at spørge om hans mening. Det
er direkte forkert af en linievogter stadig at appellere imod dommerens kendelser, han kan paa
den maade faa baade publikum og spillere med
sig mod dommeren, saaledes at denne kommer
helt ud af flippen, og paa den maade mister sin
autoritet. Linievogteren maa paa ingen maade
blande sig i spillet. Dommeren har ret til at udvise en linievogter, dersom han skønner, at det
er nødvendigt.
Publikum kan sommetider opføre sig saadan
overfor dommeren, at denne ser sig nødsaget til
at standse spillet og henvende sig til officials
eller bestyrelse for at faa dem til at tage sig af
urostifterne, enten ved at tale dem til rette, eller
i værste fald vise dem ud af banen.
Dommeren har ret til at vise en eller flere spillere ud, f. eks. for haardt spil eller for opsætsighed
mod dommeren. Denne skal indberette udvisningen til unionen, og den udviste spiller faar saa
ganske automatisk en kamps karantæne. Drejer
KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer.
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Referat af overlærer Hedegaards foredrag (fortsat)

Spillere paa samme hold skal have ens paaklædning undtagen maalmanden. Han skal have
tøj paa, der afviger baade fra medspillere og
modspillere.
Kampen skal, saa vidt det er muligt, begynde
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det sig om en meget alvorlig sag, kan spilleren
naturligvis faa en længere udelukkelse. Hvis den
samme spiller bliver vist ud flere gange, saa vil
unionen tage affære.
En dommer, der uden afbud udebliver fra en
kamp, udviser en uforskammet opførsel, og samtidig begaar han lovbrud. Det er en uforskammethed baade mod spillere og publikum, og dommeren
burde straffes meget haardere, end tilfældet er.
Han faar 5 kr. i bøde. Det er alt for lidt.
Naar en spiller flytter fra en by til en anden,
og som følge deraf skifter klub, da skal hans
nye klub sende en ansøgning til unionen for at
faa spilletilladelse til vedkommende. Unionen henvender sig derefter til den gamle klub for at faa
at vide, om spilleren har sine forhold til klubben
i orden, dersom det er tilfældet, da kan han
spille for den nye klub efter 30 dages forløb. Skifter man klub, men bliver boende paa samme sted,
f. eks. hvis en spiller fra ASO ønsker at spille
for Hasle, men bliver boende i Allinge-Sandvig,
da kan flytningen kun ske paa en bestemt dato
af aaret, nemlig den 1. august. Ansøgningen til
unionen skal indsendes inden 1. juli. Der skal
derefter gaa mindst et halvt aar, inden han rnaa
spille paa Hasles 1. hold. Før en spiller foretager
en saadan flytning, maa han tænke sig godt om,
og han maa have vægtige grunde til at foretage
skridtet. En vis stabilitet er hensigtsmæssig. Er
det indenfor samme by, flytningen fra en klub
til en anden foregaar, da gælder de samme regler, kun er karantænen i dette tilfælde mindst et
helt aar.
En klub kan give en af sine spillere kortere
eller længere karantæne, hvis hans opførsel ikke
er, som den skal være, eller han ikke betaler sit
kontingent. Sagen skal indberettes til unionen,
og naar sagen er godkendt der, saa kan spilleren ikke blive medlem af nogen anden klub, før
han har bragt forholdet til sin klub i orden.
En spiller maa ikke forlade banen under en
kamp, uden han har grund dertil. Hans bukser
er maaske revnet, og for anstændighedens skyld

maa han selvfølgelig udenfor et øjeblik for at
faa et par andre paa, eller han kan være kommet til skade o.s.v. Men forlader han banen i
arrigskab, kan han ikke et øjeblik efter komme
ind paa banen igen og fortsætte kampen. Dommeren har kun eet at gøre i paagældende situation, og det er at bede vedkommende spiller
om at forlade banen. Man maa ikke lade hidsigheden løbe af med sig, fordi det ikke gaar
lige efter ens eget hoved. Kløene maa man tage
med godt humør i den rækkefølge, de kommer.
Det kan være af stor betydning for et hold at
have en dygtig anfører. Han kan nemlig ved at
optræde roligt og koldblodigt paavirke sine kammerater saaledes, at en tilsyneladende tabt kamp
kan vendes til sejr. Anføreren behøver absolut
ikke være den bedste spiller paa holdet, det skal
være den spiller, der har det bedste overblik og
er bedst aandeligt udrustet. Det hjælper ikke meget, at anføreren raaber og skriger og bruger
en forfærdelig kæft, nej, han skal optræde roligt
og paa en pæn maade henvende sig til sine
kammerater, hvad enten det drejer sig om ros
eller dadel. Dersom et hold bruger en forfærdelig „kaje", saa er der 11 anførere paa et hold,
og det gaar ikke. Det behøver selvfølgelig ikke
være saadan, at de øvrige 10 mand overhovedet
ikke maa aabne deres mund; der er en gylden
middelvej, og den er at foretrække.
Anføreren har en rettighed. Medens de andre
spillere ikke maa indvende noget imod dommerens kendelser, da har anføreren ret til at protestere, dersom han mener, at dommerens kendelse
er forkert. Protesten skal selvfølgelig komme paa
en rolig og høflig maade, og den skal falde øjeblikkelig. Det hjælper f. eks. ikke, at anføreren
fremkommer med en protest, efter at kampen er
forbi. Anføreren skal, naar han har nedlagt protest,
indberette sagen til klubbens bestyrelse, og denne
lader den saa gaa videre til unionen.
Sker det, at 2 hold kommer til at staa med lige
mange points enten i spidsen eller ogsaa i bunden,
skal der omkamp til. Omkampe skal spilles paa

Gælder det SKOTØJ
saa
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Felt indenfor Sporten, som har hans særlige Interesse, og hvor han kan gøre sig gældende. Man
Gas-, Vand-, Sanitetmaa nemlig ikke være blind for, at Kappestriden
og Blikkenslagerarb.
og Lysten til at være blandt de førende ogsaa
gør sig gældende her.
Alt i Nyt og Reparationer
udføres onzgaaetzde
Maaske er Skolesporten
naar alt kommer til
alt
den vigtigste, da den er grundlæggende
Emil Kofoed
for al senere Sport, hvorfor det er af den støraut. Gas- og Vandmester
ste Betydning at have gode Lærere (Sportsledere),
Telt. Allinge 160. Storegade 15, Allinge
da disse gennem Undervisningen kan virke ka101011•101
rakterdannende paa Børnene, saaledes at disse
neutral bane. Drejer det sig om en placering midt bliver besjælet af den rette Sportsaand.
i rækken, da er maalkvotienten den afgørende.
Hvad Lærerkræfterne angaar, da er disse nu
En spiller, der er udtaget til at deltage paa et
saa godt som alle — gennem deres Uddanunionshold, maa ikke spille for sin klub 6 dage nelse og forskellige Kursus fuldt ud kvalificerede
før unionskampen finder sted.
til denne Opgave, og et af Nutidens store Goder
Bliver en klub nødsaget til at melde afbud for er, at Læreren er interesseret i Børnenes Sportset af sine hold, skal det indberettes i god tid. præstationer, hvilket det kunde skorte paa i „gamDersom et mesterrækkehold eller et juniorhold le" Dage.
i a-rækken melder afbud, rykker holdet automaMilitærsporten er jo lidt for sig selv, den betisk ned paa jumbopladsen.
staar hovedsagelig," bortset fra Marchøvelser,
Naar en klub indsender en protest til unionen, Gymnastik og Terrænløb — gjorde det i hvert
saa skal der medfølge 20 kr. i depositum, ellers Fald i min Tid ; men disse to Sportsgrene blev
havner protesten uvægerligt i papirkurven. Bli- ogsaa gennemført effektivt, og ve den Mand,
ver sagen afvist, kommer pengene ikke tilbage, der — maaske uforskyldt i sin Skoletid havde
i modsat fald returneres de.
forsømt, om man kan sige, sin sportslige Uddannelse, for ham var det absolut ikke morsomt.
Foredraget, der blev holdt i klubben, blev hilst
Hensigten med Sporten indenfor Militæret er
med bifald fra den interesserede forsamling.
jo ikke at fremelske Enkeltmandspræstationer,
tværtimod, alle skal uddannes og opøves i sejg
Udholdenhed og Viljestyrke, saaledes at enhver
kan taale og holde til de Strabadser, som MiliHvordan er deres syn paa
tærtjenesten fører med sig.
Dette betyder i Virkeligheden, at man bliver
Denne gang retter vi sp.orgsrnaalet til
toldforvalter Nørgaard-Larsen.
„tampet" sammen til een fast Blok; men netop
For mig staar Sporten som et af de største derved skabes indenfor Militæret den stærkeste
Goder; thi den har i sin Alsidighed Bud til os Kammeratskabsfølelse og det bedste Kammeratskab, som alle rette Sportsmænd forstaar at værdalle, saavel unge som ældre.
Den Sport, der dyrkes inden for ASG, er jo sætte.
Fritidssporten er imidlertid den, man tænker
udelukkende baseret paa ldrætsmændenes Interesse og Kærlighed til Sporten og udøves af disse paa, naar der i al Almindelighed er Tale om
i Fritiden; men der findes ogsaa Sport, som ud- Sport, og netop fordi Mandskabet her rekruteres
øves under „Tvang," her tænker jeg særlig paa fra de frivilliges Rækker, gælder det om at gøre
Sporten, man blandt andet bliver udsat for un- denne saa tiltrækkende som muligt, ligesom den
maa tilrettelægges paa en saadan Maade, at der
der ens Skoletid og Soldatertid.
Først Skolesporten, som gennem Aarene er samtidig med Træningen skabes et Kampmoment;
undergaaet en betydelig Forandring til det bedre; thi herved stimuleres Lysten til Sporten, saafremt
saaledes har de fleste Skoler nu ogsaa taget fri
Idræt paa Programmet i Modsætning til tidligere,
Haveredskaber og Fro faas hos
hvor man kun havde Gymnastik og Fodbold. Jo
flere Grene af Sporten en Skole tager op, des
bedre er det; thi derved skabes der Mulighed
for, at saa godt som enhver Elev kan finde et

sporten.

P. C. Holm

vedkommende da ikke i sig selv
indebærer Trangen til denne.
Det burde være saadan, at det
naturlige Samlingssted for Ungdommen var Sportspladsen; thi
det gælder om nu mere end

nogensinde, at der skabes en
maalbevidst og sund dansk Ungdom, og just her ligger en af
Sportens store Opgaver. Heldigvis
er dette nu ogsaa gaaet op for
Samfundet, at det hjælper sig
selv, naar det er medvirkende til
at skabe gode Muligheder og
Betingelser for Sportens Trivsel.
Dette i Forbindelse med Sportsmændenes Initiativ er sikkert Aarsagen til, at den ene moderne
Sportsplads efter den anden bliver
anlagt, blot burde det være obligatorisk, at der samtidig opførtes
et Klubhus med Brusebad.
Vil man foretage en Sammenligning mellem den „tvungne" og
den „frivillige" Sport til Bedømmelse af, hvilken der er af størst
Betydning, maa man efter mit
Skøn give Skolesporten Prisen.
Her skal Børnene deltage i samtlige Grene af Sporten, der er
tilrettelagt saaledes, at en harmonisk Udvikling af Legemet samtidig med en disciplinær Opdragelse
finder Sted. Til Gengæld maa man
sige, at den frivillige Sport, der
som sagt dyrkes af Interesse,
udmærket supplerer den tvungne.
Det bedste Eksempel herpaa er,
at man finder mange Skoleelever
i Sportsklubbernes Junior-Afdelinger.
Ledelsen af Junior-Afdelingen
i en Klub er ikke den mindst
vigtige; men det ideelle maa dog
være, at man, som Tilfældet er
her i Byen, har den samme Leder
af Junior-Sporten som af Skolesporten.
En Sportsklub maa altid have
sin Opmærksomhed henvendt paa
sine Juniores; thi det er derfra,
der skal tilføres Klubben nye Kræfter, saaledes at denne til Stadighed kan hævde sig.
Med Ønsket om, at ASO, der
har en dygtig og initiativrig Ledelse, maa gaa en god Sæson i
Møde og faa Oprettelse for de
kedelige Nederlag, vi har været
udsat for i Fodbold, vil jeg slutte

med, at en retsbevidst og sportstrænet Ungdom er den bedste
Borgen for Danmarks Fremtid.

Nørgaard-Larsen

Haandboldturneringen 1944
Ny Rekvisitforvalter
1. Afdeling
Emil Haagensen, som nu i
1. Juni
mange Aar har passet Pladsen
som Rekvisitforvalter, forlader nu B 10 kontra Hasle
i Rønne
Byen, og vi skal saa til at se os ASG kontra Standard i Allinge
om efter en Afløser.
4. Juni
Naar vi nu skal til at tage Viking kontra Rø
i Rønne
Stadion i Brug, er det givet, at B 10 kontra Rø
i Rønne
denne Plads bliver udvidet med
8. Juni
en Del Arbejde, som ikke tidligere B 10 kontra Standard
i Hasle
hørte med. Derfor er Lønnen for Rø kontra Hasle
i Rø
i Aar sat op til 600 Kr., og naar Viking kontra Standard i Hasle
man saa naar til Nytaar, skal der
11. Juni
atter forhandles om Løn og det
i Allinge
Arbejde, Stillingen omfatter. Næ- ASO kontra Viking
15. Juni
ste Aar skulde da gerne blive et
fuldt Arbejdsaar i alle Idrætsgrene. Hasle kontra Standard i Hasle
Stillingen vil antagelig passe Viking kontra B 10
i Rønne
bedst for en ældre Mand, som Rø kontra ASG
i Rø
har god Tid og som kan gaa og
22. Juni
nusse og kæle for den dejlige Viking kontra Hasle
i Rønne
Plads. Arbejdet er jo ikke haardt, Rø kontra Standard
i Olsker
men det tager naturligvis sin Tid,
25. Juni
naar det skal passes
og pas- ASG kontra B 10
i Allinge
ses godt.
29. Juni
Ansøgningerne skal være Fori Allinge
manden i Hænde senest d. 8. ds., ASG kontra Hasle
Aftenkampe Kl. 20.
og Ansøgerne maa være klar til
at tage fat med det samme.
A.M. Stort Overskud
i ASGs Matine 1944
Byggefondet har nu afsluttet
Hjælp!
Idrætsanlæget er i disse Dage Regnskabet for Matinen. Det
ved at blive færdiggjort, og ad- viste sig, at dette Aars Overskud
skillige Steder er der isaaet nyt langt oversteg de dristigste ForGræs. Vi beder vore Medlemmer ventninger, idet det er større end
hjælpe til at holde Publikum fra begge de foregaaende Aar tilsamdisse Arealer. Lad os allesammen men. Her er Tallene. 1942: 398 Kr.
blive ude paa Tilskuerpladsen, 1943: 837 Kr. 1944: 1297 Kr.
Vi siger alle vore Medlemmer
naar vi om Søndagen gaar en
Tur derop for at se paa Anlæget. Tak for Hjælpen, som førte til saa
Dersom denne Henstilling ikke fint et Resultat, og vi haaber, at
hjælper, ser vi os nødsaget til at vi møder den samme Velvilje, naar
afspærre Pladsen, og saa langt vi igen kalder. Der er langt endnu
skulde det nødig komme. A.M. til Maalet: Eget Klubhus. A.G.

Program for maj
Fodbold:
Senior tirsdag og torsdag kl. 19.
Junior mandag og onsdag kl.
18,45.
Fri idræt:
Atletik mand. og onsd. kl. 19.

Haandbold:
Tirsdag kl. 19 for herrer, kl. 20
for damer. Træningssted: Sletten
i Sandvig

Fredag kl. 19 for herrer, kl. 20

Rekvisitforvalter
Efter E. Haagensens Bortrejse er
Stillingen som Rekvisitforvalter
i A.S.G. ledig og ønskes besat
snarest muligt.
Løn for 1944 Kr. 600,—
Skriftlig Ansøgning bedes inden
8. Maj indsendt til Formanden,
Kioskejer A. Mauritsen, Allinge,
hvor alle Oplysninger vedr. Arbej dets Omfang kan fads.

for damer. Træningssted: Gasværksbanen.
GORNITZ K AS TRYK, ALLINGE

